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Önsöz

Vizyon ve taahhüt 

Strateji

UEFA’nın vizyonu, Avrupa futbolunun yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve sosyal arka 
planı, din, yetenek seviyesi ve oyuna katılım düzeyi ne olursa olsun herkes için güvenli, olumlu 
ve keyifli bir ortam olmasıdır. Bu durum çok kırılgan oldukları için çocuklar söz konusu olduğun-
da daha da önemlidir.

UEFA'nın sporda, özellikle futbolda, çocukların korunmasını güçlendirmek için sarsılmaz bir 
taahhüdü vardır.

Bu taahhüt, Şubat 2017'de Helsinki'deki 41. Olağan UEFA Kongresi'ne yaptığı konuşmada 
UEFA başkanı tarafından vurgulanmıştır:

 “Kıtamızda her hafta sonu on milyonlarca çocuk futbol oynuyor. Onları güvende tutmak bizim 
görevimizdir. Reşit olmayanların cinsel istismara maruz kalmasını müteakip, gözlerimizi kapat-
amayız. Biz ebeveyniz. Ve kurbanlar sadece çocuklar değil. Onlar BİZİM çocuklarımız. ” Alek-
sander Čeferin

Bununla ilgili temel taahhütlerimizden biri çocuk haklarının desteklenmesidir (1989 Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği'nin Temel Haklar Şartı).

Avrupa futbol yönetim organı olarak, UEFA’nın 2019-2024 dönemi için stratejisi, bizden 
beklenen yüksek standartları desteklemektir. Bu strateji dört ana temele dayanmaktadır: futbo-
lu ilk sırada tutmak, güven, rekabetçilik ve refah şeklindedir.

Her gün milyonlarca genç Avrupa çapında spor faaliyetlerine katılmaktadır. Oyunun her seviye-
sinde kız ve erkek çocuklarının güvenli katılımına olan taahhüdümüzü tekrar teyit ediyoruz.

Politikaları, uygulamaları ve prosedürleri aracılığıyla UEFA, herhangi bir olayın etkin bir şekilde 
ele alınmasını sağlamak için riskleri ve sorumlu  faaliyetleri azaltmak için önleyici tedbirleri 
savunmaktadır.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
 

Theodore Theodoridis
UEFA Genel Sekreteri

Sporda  çocuk koruma talimatı, UEFA üye federasyonları ve uzmanları ile yapılan kapsamlı istişarenin bir 
sonucudur ve eğitim de dahil olmak üzere daha geniş bir sporda çocuk koruma yaklaşımının bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bu araç kutusu ile birlikte, söz konusu talimat riskleri tanımlamak ve meydana gelen zarar 
olasılığını önlemeye veya en aza indirmeye yardımcı olmanın yanı sıra, herhangi bir olayın uygun şekilde 
ele alınmasını sağlamak için yanıt verici eylemlerde bulunmak için önemli bir araçtır.

Sporda çocuk koruma nosyonun yaptığımız her şeye dahil etmeye çalışırken, amacımız futbol toplumun 
proaktif olmasını sağlamaktır. Birçok ulusal federasyonun hâlihazırda iyi politikalar, prosedürler ve                
eğitimler sağladığının farkındayız ve bu nedenle kendilerini takdir etmekteyiz.

Bu çocuk koruma uygulama kılavuzunu üyelerimizin geri bildirimlerini ve pratik deneyimlerini yansıtacak 
şekilde düzenli olarak güncelleyeceğimiz yaşayan bir belge olarak düşünüyoruz. Üye federasyonlarımızı 
çabalarında desteklemeye devam edeceğiz,  sporda çocuk korumanın futbolcu ahlakının bir parçası 
haline gelmesini sağlayacağız.
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Giriş
UEFA üye federasyonları (ve üyeleri) için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu’na  hoş geldiniz. Bu 
belge ve eğitim ve iletişim materyalleri de dahil olmak üzere eşlik eden kaynaklar, ulusal                     
federasyonların çocukları istismardan korumak,  güvenliğini sağlamak ve herhangi bir endişeye 
kurumsal ilk tepki vermeye yönelik önlemler almasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Söz konusu uygulama kılavuzu,  birçok ulusal federasyonun halihazırda iyi politikalar, prosedürler 
ve eğitimler sunduğunu ve ulusal federasyonlar  ve uzmanlarla kapsamlı istişareler üzerine 
çalıştığını kabul etmektedir. Bu kılavuz UEFA'nın, sporda çocuk koruma uygulaması sürecinde 
yönlendirdikleri için üyelerinin geri bildirimlerine ve pratik deneyimlerine dayanarak düzenli olarak 
güncellenecekleri yaşayan bir belgedir.

Sporda çocuk koruması, hem zarar verme olasılığını en aza indirmek için hem önleyici tedbirleri 
hem de endişeler ortaya çıktığında uygun şekilde ele alınmasını sağlamak için koruyucu 
tedbirleri kapsayan bir şemsiye terimdir. Futbolda yer alan çocuklarla (örneğin kararlar, davranış, 
eğitim, hizmetler ve programlar) ilgili her eylemde çocuğun en üstün yararını göz önünde bulun-
durma ve şüpheli istismar vakalarının ceza gerektiren suçlar olabileceği durumlarda özellikle 
uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata uygun hareket etme ihtiyacına yanıt verir

1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989'a göre, çocuk 18 yaşın altındaki herkestir. Bu 
tanım UEFA tarafından da kullanılmaktadır.

Futbolda çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları ortaya çıkmasına rağmen, cinsel istismar 
çocukların korunma hakkını ihlal eden tek istismar biçimi değildir.

Daha fazla bilgi için Bkz.Bilgi Formu İstismar ve zararın tanımları, işaret ve belirtileri tanıma        
16. Sayfada ve Bkz.Futbolda istismar 24. Sayfada yer almaktadır.

UEFA, sporda çocuk korumayı “futbolun tüm çocuklar için güvenli, olumlu ve eğlenceli 
bir deneyim olmasını ve tüm çocukların futbolda, tüm mevkilerde ve her seviyede zarardan 
(istismar dahil) korunmasını sağlama sorumluluğu” olarak tanımlamaktadır. (UEFA 
Sporda Çocuk Koruma Talimatı, 2019).



Sporda çocuk koruma prosedür ve talimatlardan daha fazlasıdır; çocukların güvende olmalarını 
ve her türlü istismar ve zarardan uzak, kapsayıcı bir ortamda futbolda yer alabilmelerini sağlamayı 
kapsayan bir zihniyet niteliğindedir.

UEFA ve üye federasyonlarının proaktif çabaları sadece çocukların futboldan zevk almalarını ve 
performanslarını arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda oyuna dahil olan herkesi korumak için 
temeller oluşturacaktır.

Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu,  birçok UEFA üye federasyonun halihazırda  iyi politikalar, 
prosedürler ve eğitimlere sunduğunu kabul etmektedir. UEFA ayrıca birçok ulusal federasyonun 
(ve bağlı kuruluşların) prosedürlerini ve talimatlarını bu uygulama kılavuzunun önerilerin de  ötes-
ine geçecek şekilde geliştirmiş olabileceğini kabul etmektedir. Bu durum genellikle ulusal 
mevzuatın sporda çocuk koruma / güvenlik gerekliliklerini belirlediği durumda ortaya çıkar.

Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzunun içeriği, UEFA ulusal federasyonları ve uzmanları ile 
istişare edilerek geliştirilmiş olup;  UEFA'nın çocukların ve onların en üstün yararının yeterince 
korunmasını sağlamak için en önemli eylemler olarak neleri dikkate aldığını belirlemektedir. 
UEFA, üye federasyonlarının veya bağlı kuruluşlarının ve kulüplerinin bağımsız olarak düzen-
lenen günlük operasyonlarını kontrol etmese de, işbu uygulama kılavuzu tüm üyeler için asgari 
olarak sporda çocuk koruma gereksinimlerini belirlemektedir.

Koruma bağlamsaldır - prosedürlerin ve politikaların mevcut duruma uyarlanması gerekir. Uygulama 
kılavuzunun şablonları ve rehberliği, ulusal federasyonların (ve bağlı kuruluşların) kendi                  
politikalarını, prosedürlerini ve iyi uygulamalarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
Sporda çocuk koruma, ülkenizde farklı tanımlanabilir; yerel uzmanlarla görüşmek ve çocuklarla 
çalışmanız için hangi yasaların geçerli olduğunu anlamak önemlidir. Örneğin, fiziksel istismar 
veya bedensel cezaya karşı ya da şüpheli istismar vakalarında hangi kurumların / kuruluşların yer 
alması gerektiğine ilişkin yasalar mevcut olabilir.

Sporda çocukları korumak için önlemler geliştirmek, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, adalet ve 
kolluk kuvvetleri gibi farklı sektörlerle işbirliği gerektirir. Ayrıca, ulusal mevzuata uygun olarak 
yapılması gereken okullar ve kulüpler, aileler, doktorlar, antrenörler, öğretmenler, spor görevlileri 
ve akranları da dahil olmak üzere çeşitli tarafların katılımının sağlanması gerekmektedir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu 
Giriş

Sporda çocuk korumaya ilişkin bizim yaklaşımımız

Sporda çocuk koruma pratik olmalıdır

Sporda çocuk koruma bağlamsal olmalıdır 



Önemli bir önlem, çocuk koruma birim temsilci atamak yönünde olacaktır; bu kişi çocuk refah 
memuru, koruma memuru, sporda çocuk koruma memuru ya da şampiyon gibi başka bir adla 
anılabilecek bir çocuk koruma birim temsilcisinin atanmasıdır. Sporda çocuk koruma birim                    
temsilcisi bir referans noktası ve bir koordinatör olarak hareket edecektir, ancak bu kişi her şeyi 
yapmaktan sorumlu olmayacaktır! Futbolda yer alan her yetişkinin, oyunun çocuklar için güvenli 
ve eğlenceli olmasını sağlama sorumluluğu vardır.

Sporda çocuk koruma birim temsilcisinin hayati bir rolü,  sporda çocuk koruma prosedürlerini, 
özellikle şüpheli istismar vakalarına yanıt verme prosedürlerini geliştirmek ve uygulamak için kilit 
iç ve dış ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmaktır.

Daha fazla detay Rehberlik notu: Çocuk koruma birim yetkilisinin rol ve sorumlulukları kısmında 
sayfa 46’da bulunabilir.
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Sporda çocuk koruma ekip çabası niteliğindedir  

Sporda çocuk korumanın beş prensibi vardır 

Sporda çocuk koruma yaklaşımımız beş tane prensipten oluşmaktadır.

Bu prensip çocuk tanımını, spor çocuk koruma ve istismar ya zarar ile birlikte
sporda çocuk korumaya yönelik açık politika beyanları / taahhütleri içerir.

PREPRENSIP 1: Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması

Bu prensip istismar durumlarını önlemeye yardımcı olacak prosedürler ve 
uygulamalar oluşturmayı içerir.

PREPRENSIP 2: Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması

Bu prensip, sporda çocuk koruma önlemlerinin uygulandığından ve rafta 
kalmadığından emin olmayı içerir. Çabalar farkındalık yaratma, eğitim ve iletişimi 
içerir. İletişim ve eğitim, korunma önlemlerinin ve ilkelerinin ve futboldaki herkes 

için ne anlama geldiğinin anlaşılmasını sağlamak için gereklidir.

PPRENSIP 3: Farkındalık yaratma

Bu prensip, eğer ortaya çıkarlarsa endişelere kurumsal ilk tepki vermeyi ve dışarıdaki 
kurumların çocukları koruma çabalarına nasıl dahil edilmesi gerektiğini belirlemeyi içerir.

PRĞPRENSIP 4: Diğerleriyle çalışma ve endişeleri bildirme

Bu prensip, ilerlemeyi izlemeyi ve futbolda çalışan diğerleriyle paylaşmak için iyi
uygulamaları belirlemeyi içerir

PREPRENSIP  5: Sporda çocuk korumanın başarısının ölçülmesi



Tüm paydaşların ve futbolla ilgili diğer kuruluşların çocukları güvende tutmak üzere çalıştıklarını 
savunuyoruz.

Sporda çocuk koruma prosedürleri sadece çocuklarla doğrudan temas olduğunda (örneğin genç 
bir oyuncu ekibi varsa) gerekli değildir, çünkü ekipler ve kurumlar çocuklarla paylaşılan tesisleri 
kullanmaları gibi daha az doğrudan yollarla da temas kurabilir Ayrıca, UEFA’nın sporda çocuk 
koruma çabaları futbola yönelik olsa da, yetişkinlerin kazanacağı bilgi ve fikirler, diğer bağlamlar-
da karşılaşabilecekleri çocuk istismarı durumlarını tanımasına ve bunlara kurumsal tepki vermel-
erine yardımcı olabilir.

Özdeğerlendirme formunu sayfa 24’te doldurarak işleme başlamanızı öneririz. Bunu yapmak, 
zaten ne yapıldığını (bir sürpriz olabilir!) belirleyecek ve önemli eylemlere öncelik verilmesine 
yardımcı olacaktır.

Koruma önlemleri bronz, gümüş ve altın olmak üzere üç seviyeye ayrılmıştır. Her düzeyde, taban 
kuruluşların genel olarak daha düşük kaynaklarını dikkate almak için biraz farklı gereksinimler 
vardır. Düzeylerin ve bunların her biri için gereken eylemlerin ayrıntıları, Eylem planı ve ilerleme 
formunda sayfa 91'de bulunabilir.

İdeal olarak, her kulüp / federasyon altın seviyesine ulaşmak için çalışmalıdır, ancak bazı küçük 
kuruluşlar için bu güç olabilir. Organizasyonların kaynaklara sahip olduğu yerlerde bile,  değişik-
likleri ivedilikle yapmak zor olabilir. Bu sebepten ötürü, aşamalar halinde çalışmanızı öneriyoruz - 
önce gümüşe, sonra altına geçmeden önce tüm bronz eylemleri gerçekleştirmeye çalışın.

Öz-değerlendirme formunu doldurduktan sonra, kuruluşlar sonuçlarını en önemli adımlara önce-
lik vermek ve bunların kaynaklarını ve yerel bağlamlarını dikkate alarak nasıl ve kim tarafından / 
ne zaman gerçekleştirileceğini belirlemek için sonuçlarını eylem planı ve ilerleme formu ile 
karşılaştırabilirler. Paylaşılan bir sahiplenme duygusunu geliştirmek için bir ekibin eylem planını 
geliştirmesini öneriyoruz. Bir ekipte çalışmak başka fikirler / çözümler üretmeye de yardımcı 
olabilir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Giriş

Başlarken

Talimat sadece çocuklarla çalışan ulusal federasyonlar 
(ve iştirakler) için mi?

Sporda çocuk korumada aşamalandırma – eylem planı geliştirme 



Bir eylem planı geliştirmek yeterli değildir; hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını görmek ve gelecekteki 
yönetim kararlarını yönlendirmek için ilerleme değerlendirilmelidir. Eylem planını, tercihen en az 
üç ayda bir düzenli olarak gözden geçirmek ve yıllık ilerlemeyi resmi olarak gözden geçirmek 
önemlidir Bu kez, yeni adımları tanımlamak için yeni bir eylem planı geliştirilebilir.

Uygulama talimatı için geliştirilen tüm materyaller sporda çocuk koruma önlemleriyle ilgilidir ve 
kullanımlarını açıklamak için notlar ve yönergeler içerir. Sporda çocuk koruma eğitimi ve iletişim 
materyalleri gibi diğer kaynaklar www.uefa-safeguarding.eu adresinde bulunabilir.
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İlerlemeyi izlemek ve başarıların farkına varmak 

Kaynaklar





1
PRENSİP

Sporda çocuk korumanın
temellerinin atılması



Futbola dahil olan herkes, sporda çocuk korumanın ne anlama geldiğini, neden önemli olduğunu 
ve çocukları korumak için ne yapılması gerektiğini bilmelidir.

Prensip 1, bir futbol ortamında sporda çocuk koruma konusunda açık ve paylaşılan bir anlayışa 
sahip olmanın önemine odaklanmaktadır. Tedbirler federasyon veya kulüp düzeyinde kolektif bir 
vizyona dayanması ve futbolun çocukların yaşamlarına getirebileceği faydayı tanıması ve çocuk-
lar sporda her yer aldıklarında risklerin olduğunu kabul etmeyi gerekli kılmaktadır.

Sporda çocuk koruma, potansiyel istismar belirtileri ve çocukları savunmasız hale getirebilecek 
futbolun özellikleri konusunda farkındalık ile desteklenmektedir. Bu nedenle, bir uygulama talimatı 
gibi korumanın önemli unsurlarını kapsamasının yanı sıra, teknik tavsiye ise çeşitli istismar kate-
gorilerini araştırmayı içerir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 1- Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması 
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1.1 Bilgi formu: İstismarın ve zararın
tanımları. İşaret ve belirtileri tanıma

  

Çoğu çocuk oyunlara katılımlarından büyük ölçüde yararlanır. Bununla birlikte, futbolda diğer 
sporlarda olduğu gibi, çocuklar yaşlarına, cinsiyetlerine, ırklarına, kültürlerine, dinlerine, 
yeteneklerine veya cinsel yönelimlerine bakılmaksızın istismar edilebilir veya zarar görebilir.

Basında bildirilen futbol çocuk istismarı skandalları cinsel tacize odaklanmış olsa da, bunun 
çocukların yaşayabileceği tek istismar biçimi olmadığını anlamak önemlidir.

Bu bilgi formunda farklı istismar türleri belirtilmekte ve bunların bir futbol ortamında nasıl 
tanınabileceğine ilişkin örnekler verilmektedir. Ayrıca, çocuğun istismar yaşadığını gösteren 
bazı işaretlerin ana hatlarını çizilmektedir.

UNUTMAYIN: Her ülkenin, istismarın tanımları da dahil olmak üzere çocuk istismarı ile ilgili 
kendi yasaları vardır. Bu formda yer alan türler uluslararası alanda yaygın olarak                         
tanınmaktadır ve genel rehberlik için verilmiştir.
Yurt dışında gerçekleşen turnuvalar ve maçlar için, herhangi bir sporda çocuk koruma 
önleminin alındığı ülkede yasal olması gerektiğinden, çocuk istismarı ile ilgili yerel yasaları 
kontrol etmek önemlidir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 1- Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması 

İstismar kategorileri / türleri
Çocuk istismarı için dört ana kategori vardır.

Fiziksel istismar

Cinsel istismar

· 
· 
· 
· 

· 

· 
· 

Fiziksel istismar genellikle istismarın en kolay tanınan formdur. Fiziksel istismar, şunlarla sınırlı 
olmamak kaydı ile herhangi bir vurma, sarsma, yanma, kıstırma, ısırma, boğulma, fırlatma, dayak 
veya fiziksel yaralanmaya neden olan, iz bırakan veya ağrıya neden olan diğer eylemler olabilir.

Cinsel istismar, bir yetişkin ile 18 yaşından küçük herhangi bir kişi arasındaki herhangi bir cinsel 
temastır; önemli ölçüde daha büyük bir çocuk ile daha küçük bir çocuk arasında; ya da yaşına 
bakılmaksızın bir kişinin başka birinden fazla gücünün olduğu durumda ortaya çıkar. Çocukların 
uygunsuz fotoğraflarını çekmek, çocukların cinsel görüntüleri veya aktiviteleri izlemelerini de dahil 
olmak üzere çocuklara cinsel açıdan uygunsuz şekillerde davranmaya teşvik etmek de istismar 
niteliğindedir. Özellikle doğası gereği cinsel olanlar olmak üzere istenmeyen yorumlarda bulun-
mak da genellikle cinsel taciz olarak adlandırılan bir cinsel istismar türüdür. 18 yaşın altındaki biri 
cinsel ilişkiye izin verse bile, bu yine de cinsel istismar olarak kabul edilir.

Futbolda örnekler:
Çocuğu provakatif olduğu için, eğitimi dinlemediği için veya eğitimi rahatsız ettiği için 
tokatlamak  

Sakatlığı olan bir çocuğu oynamaya zorlama

Çocukları, kendilerine veya başkalarına zarar verme riski dikkate alınmaksızın kasıtlı 
olarak agresif oynamaya teşvik etmek

Futbolda örnekler:

Duş alırken çocukların çıplak fotoğraflarını çekmek
Bir oyuncu ile cinsel ilişkiyi başlatma
Bir kız futbolcunun fiziksel olarak 'iyi gelişmiş' olduğuna dair yorum yapmak
Oyuncunun iyiliği için olduğunu iddia eden anormal fiziksel temas gerektirmesi
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Duygusal, psikolojik veya sözlü istismar

İhmal

· 

· 

·
 

· 

· 

· 

Duygusal istismar, bir çocuğun hayatındaki önemli bir yetişkinin, özsaygısı ve öz değer duygusu 
zarar görene kadar onları sürekli eleştirmesi, tehdit etmesi veya reddetmesi durumunda ortaya 
çıkar. Sürekli olarak birisi hakkında şaka yapmak da istismar niteliğinde olabilir.

Bu çocukların eleştirilmemesi veya onlara şaka yapılmaması gerektiği anlamına gelmez. Eleştiri 
çocukların öğrenmesi ve gelişmesi açısından önemlidir. Benzer şekilde, şakalar ve kahkahalar 
insanlar arasında bağ kurmaya yardımcı olur ve takım ruhu hissi yaratabilir. Bununla birlikte, fark, 
duygusal istismarın çok ileri gitmesidir. Eleştiri motivasyonel olmaktan çıkar ve şakalar komik 
değildir. Duygusal istismar, tıpkı fiziksel istismarda olduğu gibi yaralayabilir ve zarar verebilir. 

İhmal, bir yetişkinin yeterince duygusal destek sağlamadığı veya kasıtlı olarak ve sürekli olarak 
bir çocuğa çok az dikkat gösterdiği veya hiç dikkat göstermediği durumlarda ortaya çıkar. İhmal, 
çocuğa yeterli yiyecek, barınma, kıyafet, tıbbi bakım veya denetim verilmediğinde de ortaya çıkar.

Ayrımcılık, sömürü ve şiddet gibi başka istismar biçimleri de vardır, ancak bunlar dört ana istismar 
kategorisine girer.

Futbolda örnekler:
Bir çocuğa bağırarak bir maç sırasında iyi performans gösteremediği  veya penaltıyı 
kaçırdığı için sürekli olarak “ezik” diye seslenmek

Eğer çocuk fit değilse, çocuğa sürekli gülmek, diğer oyuncuları gülmeye  teşvik etmek

Bazı çocukların dışlanmış hissetmesi için takımda kayırmacılık yapmak

Futbolda örnekler:
Çocukların futbol yaz kamplarında veya deplasman gezilerinde nerede olduklarının  
farkında olmamak

Eğitim sırasında sıcak havalarda su vermemek veya çocukların su molası  vermesine izin 
vermemek 

Çocukları maça götürmek için güvenli ve yola elverişli olmayan ulaşım araçlarını kullanma
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 1- Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması 

Zorbalık

İstismarın işaret ve belirtilerini tanıma

İstismar genellikle bir yetişkinin bir çocuğa yaptığı bir şey olarak düşünülse de, akranlar da 
istismarda bulunabilir. Çocuktan çocuğa istismar genellikle 'zorbalık' olarak adlandırılır.

Zorbalık birçok şekilde olabilir. Vurma gibi fiziksel eylemleri; küfürlü mesajlar, yorumlar veya 
sosyal medyada yayınlanan resimler gibi çevrimiçi etkinlik; maddi hasar veya hırsızlık ve isim 
çağırma şeklinde olabilir.Zorbalık, birinin cinsiyeti, etnik köken, cinsellik veya engelliliğine veya 
spor yeteneklerine istinaden vuku bulabilir.

Yetişkinler bazen çocuklar arasında meydana geldiğinden daha az ciddi olduğunu düşünerek 
zorbalığı en aza indirmeye çalışır. Bununla birlikte, zorbalık zarar verebilir ve zarar verir. Ayrıca 
giderek daha da kötüleşme eğilimi de vardır. Bu nedenle, herkesin zorbalığın tolere edilmediğini 
ve başlar başlamaz durdurulacağının bilindiği bir atmosfer yaratmak önemlidir.

İstismarı tanımak her zaman kolay değildir. Bazen, istismara tanık olunabilir veya ifşa edilebilir; 
yani çocuk veya başka bir çocuk / yetişkin bunu bildirir. Daha sıklıkla, ortada 'ipuçları' vardır - bir 
şeyin yanlış olabileceğine dair işaretler. Bu, bir şeyin yanlış OLDUĞU anlamına gelmez, ancak 
bunlar endikasyonlardır ve takip edilmelidir.



17

Aşağıdakiler dahil tipik işaretler: 

Çocuklar şunları yaptığında: Klüp personeli ya da ebeveynler
şunları yaptığında: 

sigara yanıkları gibi morluklar ve 
yaralar veya açıklanamayan yara izleri 
veya yürürken ağrı gibi kendine zarar 
verme belirtileri gibi açıklanamayan 
fiziksel  yaralanmalar;

açıklanamayan / sürekli hastalıkların 
olması, örn. Mide rahatsızlığı, yeme 
zorluğu;

agresif olmak, geri çekilmek veya 
utangaç olmak gibi aniden davranış veya 
ruh halinin değişmesi

belirli durumlardan veya insanlardan 
kaçınma

çok ketum hale gelme, örn. hayatlarında 
olanları paylaşmayı bırakmak veya 
yetişkinler içeri girdiğinde aniden 
konuşmayı bırakmak;

kendilerini sürekli olarak düşürmek, örn. 
değersiz veya yararsız olduklarını 
söylemesi;

izole görünmesi / takımdaki diğer kişilerle 
kaynaşmaması, 

intihar girişiminde bulunma;

kendilerinin veya takım arkadaşlarının 
istismar edildiğini veya zarar gördüğünü 
söylemesi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

'özel muamele' için bir ya da daha fazla 
çocuğu favori ya da cezalandırmak için 
seçmiş gibi görünmek,

çocuğun mutlu olması ve eğlenmesinden 
ziyade sonuç hakkında daha fazla önem 
veriyor gibi görünmektedir;

bir çocuk hakkında olumsuz ve eleştirel 
olması;

uygun olmayan bir dil kullanın, ör. kızların 
fiziksel görünüşlerini cinsel bir şekilde 
tartışmak;

çocukların mahremiyetine saygı 
göstermeme, ör. soyunma odalarında;

çocuklar, ne yaptıkları veya nerede 
oldukları konusunda endişe duymama;

rehberlere ve davranış kurallarına 
uymama;

bir çocuğun istismar edildiğini veya zarar 
gördüğünü veya bir durumdan endişe 
duyduklarını söylememe.

•

•

•

•

•

•

•

•





Çocuklar spor ve fiziksel aktiviteden yararlanır ve futbol bir istisna değildir. Futbol zihinsel ve 
fiziksel faydalar sağlar. Bu tür faydalar arasında güç, dayanıklılık ve esnekliğin yanı sıra gelişmiş 
özsaygı, sorun çözme ve liderlik sayılabilir. Futbolda adil oyun, takım çalışması ve bağlılık gibi 
önemli değerler ve yaşam becerileri öğrenilir. Futbol sayesinde çocuklar arkadaş edinebilir, 
sosyal bir grup geliştirebilir, eğlenebilir ve formda kalabilirler. Çocuklukta geliştirilen bir futbol 
sevgisi, oyunun sayesinde ömür boyu eğlenilmesini sağlayabilir.

Bunlardan herhangi birini başarmak için, futbol oynayan çocuklar ve gençler için olumlu ve 
eğlenceli bir deneyim olmalıdır. İstismar ve zarar, aile içinde ve kulüp / kuruluş içinde ve dışında 
herhangi bir yerde olabilir. Çocuklar profesyoneller, gönüllüler, bakıcılar, aile üyeleri ve diğer 
çocuklar tarafından zarar görebilir veya istismar edilebilir.

Çocuklar birçok yönden zarar görebilir ve çoğu zaman birden fazla türde istismar yaşarlar. Futbol-
da meydana gelme olasılığı daha yüksek olan bazı özel durumlar ve zarar türleri vardır. Bu 
durumların tanınması, futbolun yaş, cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim, yasal durum (mülteci veya 
göçmen olmak gibi) veya kabiliyetine bakılmaksızın tüm çocuklar için olumlu bir deneyim olmasını 
sağlamaya yardımcı olabilir.
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1.2 Bilgi formu: Futbolda istismar 



Neredeyse her sporda fiziksel yaralanma riski vardır. Bununla birlikte baskı, çocukların yaşları ve 
yetenekleri için makul veya uygun olanın ötesinde zorlandıkları veya yaralandıklarında oynamaya 
teşvik edildikleri ve daha fazla hasara neden olunması anlamına gelebilir.

Kazanmak futbolun önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, çocukları performans göstermeye 
zorlamak hem psikolojik hem de fiziksel olarak zararlı olabilir. Bazen bu performans baskısı 
yetişkinlerden gelebilir, ancak çocuktan veya akranlarından da gelebilmesi söz konusu olabilir. 
Çocuklar için performans asla yaşayacakları eğlence pahasına olmamalıdır.

Fiziksel istismar genellikle en kolay tanınan istismar biçimidir. Fiziksel istismar,  herhangi bir 
vurma, sarsma, yanma, kıstırma, ısırma, boğulma, fırlatma, dayak veya fiziksel yaralanmaya 
neden olan, iz bırakan veya ağrıya neden olan diğer eylemler şeklinde olabilir.

Soyunma odaları, duşlar ve fizyoterapi sırasında yakın temas gibi belirli ortamlar çocukları 
özellikle savunmasız hale getirir. Bu ortamlar, bir çocuğu cinsel olarak istismar etmek isteyen 
kişilere fırsatlar sağlayabilir. Kural olarak, çocukların mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Tıbbi 
veya samimi bakım veya tedavi sağlanırsa, çocuklar istedikleri başka bir çocuğa veya yetişkini 
hazır bulundurma hakkına sahip olmalıdır.

Yatılı etkinlikler örneğin deplasman maçları veya eğitim kampları bağlamında, çocuklara cinsel 
açıdan zarar vermek isteyenler için fırsatlar sağlayabilir. Uygun denetimi sağlamak için her zaman 
yeterli yetişkin bulunmalıdır. Çocukların kaybolmasını veya tehlikeli durumlarda bırakılmasını 
önlemek için çocuklarla çalışırken daima en az iki yetişkin bulunmalıdır. Dikkate alınması gereken 
diğer bir faktör de ulaşım düzenlemelerinin güvenli olup olmadığıdır, örneğin araçların yola 
dayanıklı olması gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Bir çocukla antrenörü veya fizyoterapistler ve doktorlar gibi diğer destek personeli arasındaki ilişki 
önemli olup, faydalı olabilir. Birçok çocuk, özellikle de diğer yetişkinlerle iyi ilişkileri yoksa, hayat-
larında önemli bir kişi olabilecek antrenörleriyle yakın ve güvene dayalı ilişkiler geliştirir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 1- Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması 

Yaralanmalar

Performans baskısı 

Fiziksel bakım

Yatılı etkinlikler

Yakın ilişkiler



 Ancak bu yakın ilişkiler, çocukların zarar görmesi için de bir fırsat sağlayabilir. Çocuk, yetişkinleri 
memnun etmek isteyebilir veya yetişkin, dürüstlüğünü hiç kimsenin sorgulamayacağı bir güven ve 
güce sahip bir kişi olabilir.

Çocukları futbolda güvende tutmak, kimsenin “şüphe edilmez” olmadığı anlamına gelir. Bu 
herkesin şüpheli olduğu anlamına gelmez; ilgili herkesin - çocuklar, ebeveynler ve yetişkinler - 
aynı davranış standartlarına sahip olmasını sağlamakla ilgilidir.

Bir takımın parçası olmak ve onunla birlikte gelen aidiyet duygusu, çocukların özsaygısı ve 
özdeğeri açısından çok faydalı olabilir.

Takım kültürü çocuğun öğrenme deneyiminin anahtarıdır. Bu kültür oyuncular tarafından yaratılır, 
ancak antrenörden çok etkilenir. Örneğin, antrenör herkese saygı duyulduğunu ve zorbalığa 
müsamaha gösterilmediğini herkese bildirirse, takım kültürünün samimi ve olumlu olma olasılığı 
daha yüksektir. Tersine, eğer antrenör katılmaktansa kazanmaya değer verdiğini gösterirse, 
oyuncular kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını düşündükleri çocukları suçlar ve ayrıştırırlar.

Ayrıca, çocuklar bazı oyuncuların, belki de geçmişleri veya özellikleri nedeniyle takıma 
“uymadığını” düşünebilirler.

Diğer çocuklar üzerinde etkisi olan daha büyük veya daha güçlü çocuklar ile bir hiyerarşi gelişebilir. 
Bu olumlu olabilir, ancak aynı oranda olumsuz da olabilir ve çocukların ekip tarafından kabul 
görmeye tahammül etmeleri beklenen 'taciz' de dahil olmak üzere zorbalığa yol açabilir.
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Takım kültürü





Bu form, sporda çocuk koruma prosedürlerindeki ve süreçlerdeki ilerlemeyi değerlendirmek için 
kullanılabilir. Bir denetim değildir ve ideal olarak diğer kulüp / kuruluş personeli ile birlikte sporda 
çocuk bireysel temsilcisi noktası tarafından doldurulmalıdır. Form, sporda çocuk koruma uygu-
lamalarının geliştirilmesi ve ilerlemeyi izlemek üzere eylem planının oluşturulmasında kullanılabilir.
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1.3 Öz-değerlendirme formu

Öz-değerlendirme formu Doldurulduğu tarih:  

Eylem Yerinde/
karşılanıyor

Kısmen
karşılanıyor Karşılanmıyor Yok

Yorumlar- nedenleri belirtin.
Eğer bir tedbir yoksa (Yok),

nedenini belirtin

Çocuk Koruma Talimatı  (ÇKT)

Kurumunuzun tüm işlerinde çocuk 
korumaya yönelik kurumsal taahhüt

Kurumunuzda en üst düzeyde sporda 
Çocuk koruma talimatının onaylanması
ve imzalanması
Sporda çocuk koruma talimatı politikayı 
örn. istismarın tanımı destekleyen ilke,
mevzuat ve rehberlere referans içerir.
Çocuk koruma talimatı açıkça yazılmıştır,
anlaşılması kolaydır ve farklı formatlarda 
mevcuttur , ör. çocuklar, ebeveynler için

Kurumunuzda belirlenen bir çalışanınız 
koruma konusunda liderlik eder 
(çocuk koruma birim yetkilisi)

ÇKBY eğitim almıştır.

Güvenli işe alım / istihdam kontrolleri prosedürü

Prosedürlere uygun olarak güvenli işe 
alım / istihdam prosedürleri 
Sporda çocuk korumaya yönelik eğitim/
oryantasyon, ÇKT tüm personel, gönüllüler
ve diğer ilgili kişilere verilmiştir.

ÇKBY'nin iletişim bilgileri çocuklar, gençler 
ve kuruluş içinde ve dışında bir çocuğun 
güvenliği veya iyiliği hakkında  endişeler 
varsa hangi eylemde bulunulması gerektiğine 
dair rehberlik isteyen herkes için kullanılabilir

ÇOCUK KORUMA BİRİM YETKİLİSİ (ÇKBY)

İŞE ALIM VE EĞİTİM, DAVRANIŞ 
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 1- Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması 

Sporda çocuk koruma ile ilgili özel 
sorumluluklarla ilgili düzenli eğitim
Tüm çalışanlar/gönüllüler için çocuk koruma 
ve ÇKT hakkında güncelleme/tazeleme
eğitimleri

Çocuklar için sporda çocuk koruma 
oryantasyon/eğitim sağlanması
Ebeveynler için sporda çocuk koruma 
oryantasyon/eğitim sağlanması
Çocuk dostu formatlarda oluşturulan 
sporda çocuk korumaya ilişkin farkındalık
artırma materyalleri
Ebeveynler için ebeveynler tarafından
imzalanan davranış kodları
Çocuklar tarafından oluşturulan 
ve imzalanan davranış kuralları
Çocuklar ve ebeveynler ÇKBY’ile nasıl 
irtibata geçeceğini bilir

Tüm ortaklık / üyelik /tedarikçi sözleşmelerinde
ÇKT ayrılmaz bir parçadır.
Ortaklar / tedarikçiler için farkındalık 
artırma / eğitimler verildi.

Faaliyetler için risk değerlendirilmesi yapıldı.
Yapılması gerektiğinde güvensiz faaliyetlerin 
iptal edilmesine ilişkin açık süreçler
Ebeveyn ve çocuk tarafından onam formları
imzalandı
Denetim ve yatılı etkinlikler için prosedür / 
politikalar mevcut
Teknoloji ve sosyal medya kullanımına
yönelik prosedür / politikalar mevcut
Soyunma odaları, tedavi vs.ile ilgili prosedür /
politikalar mevcut
Medya ile ilgili prosedür / politika mevcut

Tüm personelin uyması ve bilmesi beklenen
insanlara saygı ile davranılmasına yönelik
beyanlar ve çocukların ve gençlerin futbol 
faaliyetlerinde güvenli tutulmasına yönelik 
beyanları içeren yazılı davranış rehberleri 
(davranış kodları)

ÇOCUK VE AİLELERLE İLİŞKİ

ORTAKLAR VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİ 

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Eylem Yerinde/
karşılanıyor

Kısmen
karşılanıyor Karşılanmıyor Yok

Yorumlar- nedenleri belirtin.
Eğer bir tedbir yoksa (Yok),

nedenini belirtin
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ENDİŞELERE TEPKİ VERME VE DİĞERLERİYLE ÇALIŞMA

Kuruluş içinde ve dışında bir çocuğun güvenliği 
veya refahı hakkında endişeler varsa hangi 
eylemin gerçekleştirileceği konusunda rehberlik 
sağlayan açık prosedürler, ör. bir kaygı nasıl / ne
zaman artar, bkz. yönlendirme akış şeması

İlgili çocuk koruma ajansları ve gerektiğinde 
koruma desteği ve tavsiyelerde bulunan STK'lar
ile ulusal ve yerel düzeyde temaslar kurulur

Çocuk koruma kurumlarının, polisin ve diğer 
kuruluşların adları ve iletişim bilgileri vakaları 
bildirmek için mevcuttur
Prosedürlerin raporlanmasıyla ilgili kurumlarla 
koordinasyon / anlaşma
Endişe bildirimleri / tüm yönlendirmelerin 
kayıtlarının tutulup saklanması

Bildirilen vakaların takibi / sürekli irtibat

Sporda çocuk koruma tedbirlerinin düzenli
gözden geçirilmesi (özdeğerlendirme ile)

Çocuk koruma eylem planının düzenli gözden
geçirilmesi ve güncellenmesi

Revize prosedür ve süreçlerde Sporda çocuk 
koruma vakalarına yönelik alınan dersler

Sporda çocuk koruma prosedürleri ve
süreçlerinin dış/bağımsız değerlendirmesi

Kurumunuz tarafından geliştirilip kabul edilen
eylem planına çocuk korumanın dahil edilmesi 

ETKİNLİĞİN İZLENMESİ

Eylem Yerinde/
karşılanıyor

Kısmen
karşılanıyor Karşılanmıyor Yok

Yorumlar- nedenleri belirtin.
Eğer bir tedbir yoksa (Yok),

nedenini belirtin





PRENSIP

2
Kurumsal hazırlık ve

önlemenin sağlanması
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 2- Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması  

Sporda çocukların korunması önleme ile başlar. Federasyonların / kulüplerin çocukları korumak 
için hazırlıklı olmaları ve kasıtlı veya kazara zarar görmelerini önlemek için süreç ve prosedürlere 
sahip olmaları gerekir.

Prensip 2, çocukların bir futbol ortamında zarar görme olasılığını azaltmaya yardımcı olan temel 
prosedürleri ve uygulamaları belirlemeye odaklanmaktadır. Bu, hem personel hem de gönüllü 
olarak çocuklarla çalışanların güvenilir olmasını sağlamayı kapsar; beklenen davranışların açık 
olması ve herkesin neyin kabul edilebilir olduğunu bilmesi için açık davranış kuralları mevcuttur 
ve yatılı etkinliklerin, soyunma odalarının ve faaliyetlerinin uygun şekilde organize edilmesini ve 
denetlenmesini sağlamak için prosedürler vardır.

Sporda çocuk koruma ve önleyici tedbirler alma çabaları, protokol ve prosedürlerin tanıtılması için 
bir plan geliştirmek amacıyla hâlihazırda neler yapıldığını araştırmakla başlar. Sayfa 24'teki Öz 
değerlendirme formu, kuruluşların mevcut uygulamalarını belirlemelerine ve çocuklar açısından 
güvenli bir kulüp / federasyon olmayı planlamasına yardımcı olacaktır.
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2.1 Şablon: Ulusal federasyonlar için 
sporda çocuk koruma talimatı

 

Sporda çocuk koruma talimatı

(Ulusal federasyonun ismi) 
(Talimat tarihi)

Giriş

Sporda çocuk koruma temel prensipleri
PRENSIP 1: Sporda çocuk korumanın temellerinin atılması 
PRENSIP 2: Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması 
PRENSIP 3: Farkındalık yaratma
PRENSIP 4: Diğerleriyle çalışma ve endişelerin bildirilmesi 
PRENSIP 5: Sporda çocuk korumanın başarının ölçülmesi 

Bu sporda çocuk koruma talimatı,  [FEDERASYONUNUZUN ADI] tarafından, futbolun tüm çocuk-
ların yaşlarına, yeteneklerine veya katılım düzeylerine bakılmaksızın katılımlarının hem eğlenceli 
hem de güvenli olmasını sağlama taahhüdümüzün göstergesi olarak geliştirilmiştir.

Söz konusu talimat, futboldaki çocuklara zarar verme riskini önlemek ve uygun şekilde kurumsal 
tepki verebilmek için her ulusal birliğin çalışmalarını destekleyecek beş hedef ya da eylem alanı 
etrafında toplanmıştır.

Sporda çocuk koruma talimatı, futbolun düzenlendiği ve oynandığı çeşitli ortamlar ve seviyeler 
göz önüne alındığında, kapsamlı olmayı amaçlasa da, kapsanmayan koşulların veya talimatın 
uygulanmasıyla ilgili sorunun olduğu durumlar olması mümkündür. Bu gibi durumlarda, talimatın 
ruhu her türlü eyleme rehberlik etmelidir, bunların temelinde çocukların çıkarları gözetilmelidir.

Bu şablon talimat, sporda çocuk korumaya yönelik eylemlerde UEFA üye federasyonları 
destekleme çabalarımızda UEFA tarafından geliştirilen bir uygulama kılavuzunun bir parçasını 
oluşturmaktadır.

Söz konusu belge UEFA’nın sporda çocuk koruma konusundaki genel taahhüdünün bir parçası 
olup üye federasyonların kendi sporda çocuk koruma talimatlarını, prosedürlerini ve iyi uygulama-
larını geliştirmelerini desteklemek için daha fazla rehber, şablon, bilgi paylaşımı ve eğitim ile 
desteklenecektir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 2- Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması  

PRENSİP 1: Sporda çocuk korumanın
temellerinin atılması 

1.1 Hesap verebilirlik 

1.1.1  

1.1.2  

1.2 Sporda çocuk korumanın tanımı 

1.2.1  

1.2.2  

1.2.3  

1.3 Zarar verme ve istismardan kastedilen nedir?  

1.3.1  

1.3.2  

1.3.3  

Sporda çocuk koruma herkesin sorumluluğundadır.-

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] için veya adına çalışan herkes, hangi düzeyde ve hangi mevkiide 
olursa olsun, çocukların refahını ve çıkarlarını sporda çocuk koruma ve iyileştirme görev-
lerinin yanı sıra bu talimatı uygulamak için uygun adımları atma görevlerini kabul etmelidir. 

Sporda çocuk koruma talimatının amaçları doğrultusunda, sporda çocuk koruma, her 
mevki ve seviyede kurumun futbolun tüm çocuklar için güvenli, olumlu ve zevkli bir deneyim 
olmasını sağlamak ve tüm çocukların futbolda yer aldıklarında zarar görmekten (istismar 
dahil) korunma sorumluluğu olarak tanımlanır.

Sporda çocuk koruma hem zarar verme olasılığını en aza indirmek için önleyici tedbirleri 
hem de endişelerin ortaya çıkması durumunda bunların uygun şekilde koğuşturulmasını 
amaçlayan kurumsal ilk tepkiye yönelik eylemleri içerir. Bu, özellikle potansiyel olarak 
cezai fiillerle ilgili kaygılar konusunda, çocukların yararını iyileştirme ve hem uluslararası 
standartlara hem de yerel mevzuata uyma gereğini yansıtmaktadır.

Bu Sporda çocuk koruma talimatının amaçları doğrultusunda ve BM 1989 tarihli Çocuk 
Hakları Sözleşmesi uyarınca, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta 
reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] için ve adına çalışan herkes, hangi düzeyde ve hangi mevkide olursa 
olsun, istismar, zarar verme ve sporda çocuk koruma konularının nadiren tek bir tanım 
veya etiketle ele alınabilecek olaylar olduğunun farkında olmalıdır. Çoğu durumda, birden 
fazla sorun birbiriyle örtüşmektedir.

 Zarar birçok yönden ortaya çıkabilir ve genellikle çocuğun güvenliği ve refahının tehlikeye 
atıldığı anlamına gelir. Bunun nedeni, birisinin kasıtlı olarak otoritesini kötüye kullanmayı 
veya bir çocuğa güvenmeyi ve istismar etmeyi seçmesi nedeniyle olabilir ya da potansiyel 
olarak farkındalık ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan, çocukları düzgün bir şekilde 
denetleyememe ya da eyleme geçmeme gibi zayıf uygulamalardan kaynaklanabilir.

İstismar ise, çocuğa zarar veren veya çocuğa zarar vermesi muhtemel kötü muameledir. 
Bir kişi, çocuğa kendilerine zarar vererek veya zararın başka biri tarafından verilmesini 
engelleyemeyerek istismar edebilir. Çocuklar, aile ortamında ya da kurumsal ya da 
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1.3.4

 

1.3.5

 

1.3.6

 

1.4  Futbolda sporda çocuk korumaya yönelik özel riskler  

1.4.1  

1.4.2
 

1.4.3

 

1.4.4

 

1.4.5

 

topluluk ortamında kendileri tarafından bilinen kişiler tarafından istismar edilebilir. Alternatif 
olarak - ancak daha nadiren - yabancılar tarafından istismar edilebilir, örneğin. internet 
üzerinden. Bir veya birden fazla yetişkin veya başka bir çocuk veya çocuklar tarafından 
istismar edilebilirler.

İstismar çeşitli şekillerde olabilir ve şahsen ya da çevrimiçi olarak yapılan her türlü fiziksel, 
duygusal / psikolojik ve cinsel istismar, ihmal ve ihmalkâr muamele, şiddet ve sömürüyü 
içerir. [Tanımlar ve daha fazla bilgi için bkz. Sporda Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu]

Sporda çocuk koruma meselelerin tipik olarak bir çocuğa kötü davranan bir yetişkini 
içerdiği düşünülse de, çocuklar da fail olabilir. Bu normalde bir çocuk güç veya nüfuz konu-
munda olduğunda (örneğin, yaşça büyük veya takım kaptanı olmalarında dolayı yetkileri 
olduğu için) ortaya çıkar ve genellikle zorbalık olarak adlandırılır.

Zorbalık durumlarında, her iki çocuğun da zarar görmemesini ve her iki çocuğun refahının 
ve çıkarlarının iyileştirilmesini sağlamak için hem zorbalığa uğrayan çocuğu ve zorbalığı 
gerçekleştiren çocuğu desteklemek gereklidir ve bu durumla en iyi nasıl başa çıkılacağını 
düşünmek gerekir.

Futbolda zarar ve istismarın ortaya çıkabileceği pek çok özel durum söz konusudur.  

FİZİKSEL YARALANMALAR: Her sporda fiziksel yaralanma riski vardır ve futbol ise 
istisna değildir. Bununla birlikte, başarı ve kazanma arzusu, çocukların yaşları ve yetenek 
düzeyleri için makul veya uygun olanın ötesinde zorlandığı anlamına gelebilir.

PERFORMANS BASKISI: Kazanmak futbolun önemli bir parçasıdır. Çocukları perfor-
mans göstermeye zorlamak ve başarıya ulaşmak için onları aşırı baskı altına almak psiko-
lojik, duygusal ve fiziksel olarak zararlı olabilir.

FİZİKSEL BAKIM: Soyunma odaları, duşlar ve yakın fiziksel temas (örneğin fizyoterapi ve 
diğer tedavi) durumlarının tümü, zorbalık, uygunsuz fotoğraflar veya kameraya çekme ve 
cinsel istismar için fırsat sağlayabilir.

YATILI ETKİNLİKLER: Yatılı etkinlikler, yetersiz denetim, kaybolan çocuklar, alkole veya 
uygunsuz televizyon içeriğine erişim, sosyal medya kullanımıyla ilgili sorunlar ve istismar, 
özellikle cinsel istismar gibi birçok potansiyel risk oluşturabilir.
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UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 2- Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması  

1.4.6  

1.5 Ulusal mevzuat ve talimatlarla olan bağlantı  

1.5.1  

1.6  Futbol dışı faaliyetler 

1.6.1  

1.6.2
 

1.6.3
 

1.7 Bu sporda çocuk koruma talimatını destekleyen temel ilkeler  

1.7.1  

1.7.2  

1.7.3  

YAKIN İLİŞKİLER: Takımın antrenör ve diğer destek personeli (fizyoterapistler ve doktorlar 
gibi) ile ilişkisi, futbolun önemli ve yararlı bir yönüdür. Birçok çocuk, özellikle çocukların 
diğer yetişkinlerle olumlu, destekleyici ilişkileri yoksa yaşamlarında genellikle önemli 
insanlar olan antrenörleriyle yakın ve güvene dayalı ilişkiler geliştirir. Bununla birlikte, 
birçok antrenör, kendi bakımlarındaki çocukların en üstün yararına olan ilişkileri güçlendi-
rirken, otoriteyi ve güveni kötüye kullanma ve çocukların zarar görmesi için fırsatlar da 
ortaya çıkabilir.

Bu talimat asgari gereksinimleri belirler. Bu sporda çocuk koruma talimatının bir parçası 
olarak tüm eylemlerin, yerine getirilmesi gereken yerel yasal gereksinimlerin olabileceği 
ilgili mevzuata uygun olmalıdır.

Bu sporda çocuk koruma talimatı, [KLÜBÜNÜZÜN ADI] sorumluluğunda olan 
[KLÜBÜNÜZÜN ADI] tarafından kontrol edilen kurumlarda, tüm düzey ve mevkilerdeki iş 
ve eylemler esnasında çocuklarla olan temasınıza odaklanmaktadır.  

Bununla birlikte, bireysel veya toplu olsun, futbol faaliyetlerinin dışında meydana gelen 
uygunsuz davranışlar, bu talimatta belirtilen ilkeleri ihlal edebilir ve sosyal medyada 
uygunsuz içerik yayınlamak veya çocuklarla mahrem cinsel aktivite gibi eylemler 
vasıtasıyla futbolun değerlerini zayıflatabilir.

Bu tür sorunlar ortaya çıkarsa, dikkatle ele alınmaları gerekir ve söz konusu kişiyle sürekli 
işbirliğine ilişkin herhangi bir karar, futbolda yer alan çocukların güvende tutulmasını ve 
çıkarlarının iyileştirilmesini sağlamaya odaklanmalıdır. Bu durum,  kişiyi sporda çocuk 
koruma uzmanına veya kolluk kuvvetine yönlendirmeyi içerebilir.

Futbol, tüm çocuklar için güvenli, olumlu ve eğlenceli bir deneyim olmalıdır.

Yaşları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, etnik kökenleri veya sosyal kökenleri, dinleri ve 
yetenek veya engellilik düzeyleri ne olursa olsun, tüm çocuklar iyilik hallerini ve katılım-
larını koruma (sporda çocuk koruma) ve iyileştirme konusunda eşit hakka sahiptir.

Tüm  sporda çocuk koruma önlemleri çocukların en üstün yararına olmalıdır.



Herkesin sporda çocuğun korunmasına yönelik sorumluluğu bulunmaktadır. Çocuklar da 
kendilerini ve diğer çocukları çocuk korumaya yardımcı olmak konusunda rol oynayabilir; 
ancak sporda çocuk korumada nihai sorumluluk yetişkinlere aittir.

Sporda çocuk koruma önlemleri kapsayıcı olmalı ve ayrımcı olmamalıdır, bazı çocukların 
(engelli olanlar gibi) istismar riskinde artış olabileceği kabul edilmelidir.

Çocukların korunması konusunda şeffaflık ve açıklık şarttır. Personel, gönüllüler, ortaklar, 
çocuklar, aileler ve topluluk üyeleri endişelerini dile getiremediklerini hissettiklerinde, 
istismar ve zarar artabilir.

Çocuğun emniyeti ve korunması ile ilgili tüm endişeler ciddiyetle dikkate alınmalıdır. 
Gerektiğinde, potansiyel olarak kolluk kuvvetleri ve sporda çocuk koruma kurumlarına 
yönlendirme de dahil olmak üzere sporda çocuk korumanın sağlanması uygun adımlar 
atılmalıdır.

Hiçbir kuruluş tek başına çalışarak sporda çocukları koruyamaz, bu nedenle uygun 
olduğunda diğer kuruluşlar, devlet kurumları (örneğin, çocukları sporda çocuk korumak 
için görevli bakanlıklar) ve diğer gruplarla birlikte çalışmak gerekir.

Gizlilik sağlanmalı ve ilgili kişilerin kişisel bilgileri (endişeyi dile getiren kişinin adı, söz 
konusu çocuk ve iddia edilen failin adı da dahil olmak üzere), cezai bir suçun işlenmiş 
olabileceği bir zamanda olduğu üzere, ilgili kişilerin kişisel bilgileri (endişeyi dile getiren 
kişinin adı, söz konusu çocuk ve iddia edilen failin dahil olduğu gibi) ifşa edilmemelidir.

Tüm sporda çocuk koruma önlemleri, ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve politikalar 
çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

KLÜBÜNÜZÜN ADI] bu sporda çocuk koruma talimatını araçlar ve yönergelerle birlikte 
kabul etmeye karar vermiştir. Bağlı amatör ve profesyonel kulüpler için şablon şeklinde bir 
sporda çocuk koruma talimatı hazırlanmıştır.

Avrupa futbolu ya da futboluna ilişkin [KLÜBÜNÜZÜN ADI], da dahil olmak üzere rol 
oynamış herkes, [KLÜBÜNÜZÜN ADI] tarafından kontrol edilen herhangi bir kuruluş da 
dahil olmak üzere, hangi seviyede ve hangi mevkide olursa olsun, bu talimata uymayı 
kabul etmek zorundadır.
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1.7.4  

1.7.5  

1.7.6
 

1.7.7
 

1.7.8  

1.7.9
 

1.7.10

PRENSİP 2: Kurumsal hazırlık ve önlemenin 
sağlanması

2.1 Sporda çocuk koruma talimatının kabulü 

2.1.1  

2.1.2  



[KLÜBÜNÜZÜN ADI], bağlı amatör ve profesyonel kulüplere şablon sporda çocuk koruma 
talimatını kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına yardımcı olacak olup; bu 
kulüpler şablonun hükümlerini ve belli asgari gereksinimleri uygulamayı taahhüt eder.

Bu  sporda çocuk koruma talimatı [DİL] 'de mevcut olarak bulunacaktır. Farklı kanallar 
aracılığıyla bağlı amatör ve profesyonel kulüpler de dahil olmak üzere [KLÜBÜNÜZÜN 
ADI] için ve adına çalışan herkese bir kopya verilecektir.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI], bu sporda çocuk koruma talimatının [KLÜBÜNÜZÜN ADI] içinde 
uygulanmasını ve takip edilmesini sağlamak için idari düzeyde bir çocuk koruma birim 
yetkilisi belirleyecektir. Bu kişi ayrıca bağlı amatör ve profesyonel kulüpler de dahil olmak 
üzere diğer kuruluşlardaki sporda çocuk koruma birim yetkilisi ile irtibat halinde olacaktır.

Tüm bağlı amatör ve profesyonel kulüpler, sporda çocuk koruma birim yetkilisi olarak hare-
ket edecek en az bir kişiyi belirlemeye teşvik edilecektir.

Sporda çocuk koruma birim yetkilisinin rolü, bir temas noktası olarak hareket etmek ve 
belirli vakalara ve endişelere yanıt da dahil olmak üzere sporda çocuk koruma talimatının 
ve ilgili prosedürlerin uygulanmasında kuruluşa tavsiyelerde bulunmak, destek olmak ve 
yardımcı olmaktır.

Sporda çocuk korumadaki çocuk koruma birim yetkilisine ait rolün, çocuk emniyeti veya 
sporda çocuk koruma konusunda önceden bilgi sahibi olan birisine verilmesi tavsiye edilir. 
Bununla birlikte, söz konusu rol bu konuya bağlı, takıma saygılı olan ve ilgili görevleri 
yerine getirebilen herkese verilebilir. [Çocuk koruma birim yetkilisinin ve sorumlulukları 
hakkındaki rehberlere bakın]

Çocuklar için risk oluşturabilecek adayların tanımlanması ve onlarla çalışmasının engel-
lenmesini sağlamak için güvenli işe alım prosedürleri uygulanacaktır.

Güvenli işe alım prosedürleri, mümkün olduğunca çok tedbirin olmasını sağlamak için ön 
seçim, seçim ve seçim sonrası eylemleri içerebilir. [Güvenli işe alım prosedürleri hakkındaki 
rehberlere bakın]
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2.1.3  

2.1.4

 

2.2 Sporda çocuk korumaya yönelik çocuk koruma birim
yetkilisinin belirlenmesi  

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
 

2.3 Güvenli işe alım prosedürleri 

2.3.1  

2.3.2
 



Uygun olmayan kişilerin çocuklarla çalışmasını önlemek için,  güvenli işe alım prosedürleri 
süreçleri, tüm geçmiş kontrolleri ve işe başlama eğitimleri ve sporda çocuk koruma 
talimatına yönelik eğitim oturumları tamamlanana kadar hiç kimse çocuklarla çalışmaya 
başlamamalıdır.

Bazı istisnai durumlarda, güvenli işe alım prosedürleri kontrolleri tamamlanmadan 
faaliyetler başlayabilir. Ancak, bu gibi durumlarda, kuruluşun çocuklara yönelik risklerin en 
aza indirildiğinden emin olabilmesi için ek önlemler (örn. Ek denetim ve katı yalnız çalışma 
yasağı) uygulanmalıdır.

Güvenli işe alım prosedürleri uygulamaları (referanslar gibi) ile ilgili kayıtlar dosyada tutul-
malıdır. Bu bilgiler, veri koruma kurallarına uygun olarak saklanmalı ve imha edilmelidir.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] için ve adına çalışan kişiler için açık davranış kodları geçerlidir. 
Bunlar, sporda çocukların korunması ile ilgili açık beklentiler ve beklenen ve yasaklanmış 
davranışların ayrıntılarını ortaya koymaktadır. [Sporda çocuk koruma ile ilgili olarak Çocuk 
koruma uygulama kılavuzunun ilgili davranış kodlarına ait ilgili hükümleri için bkz ]

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] na olan tüm katılımlar ve [KLÜBÜNÜZÜN ADI] tarafından düzen-
lenen faaliyetler, söz konusu davranış kodlarının tüm iş sözleşmelerine bağlı olacak şekil-
de imzalanması ve kabul edilmesine ilişkin olarak söz konusu kişiye bağlı olacaktır.

İstihdam ve yasal gerekliliklerle ilgili gerekli sürece uygun olarak, tüm davranış kodlarının 
ihlallerine gecikmeden kurumsal tepki verilecek, bilgiler kesinlikle gizli tutulacak ve 
bilinmesi gereklı kılınan bir temelde tutulacaktır.

Davranış kodlarının ihlal edildiğinden şüphelenilirse veya bildirilirse, sporda çocuk koruma 
konusunda gerekli uzmanlığa sahip bağımsız ve tarafsız bir kişi [KLÜBÜNÜZÜN ADI] 
tarafından  sporda çocuk koruma ekibi vasıtasıyla talep edilebilir, ardından mevcut resmi 
prosedür takip edilecektir. 

Böyle bir yanıtın bir parçası olarak, [KLÜBÜNÜZÜN ADI] çocuk haklarına zarar veren veya 
[KLÜBÜNÜZÜN ADI] düzenlemelerine uymayan suçluya karşı gerekli önlemleri alacaktır.

Çocuklar için riskin değerlendirilmesinde ve ilgili failin veya failin soruşturmanın sonucuna 
kadar kuruluştan uzaklaştırılıp askıya alınmaları değerlendirilirken dikkatli olunmalıdır.
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2.3.3  

2.3.4  

2.3.5
 

2.4 Davranış kodları 

2.4.1  

2.4.2
 

2.4.3

 

2.4.4

 

2.4.5

 
2.4.6



Davranış kodları, uygunsuzluk için özel disiplin tedbirlerini içerecektir. Bunlar, potansiyel 
olarak ek eğitim ve farkındalık artırma önlemleriyle bir araya getirilen bir uyarı veya askıya 
alma durumundan işten çıkarmaya kadar değişebilir.

Davranış kodları uygulanabilecek cezai yaptırımlara halel getirmeksizin uygulanır.

Genel olarak, yalnız çalışmadan kaçınılmalıdır. Çocuklarla çalışırken daima en az iki 
yetişkin bulunmalıdır. Bunun her zaman mümkün olmadığı kabul edilmektedir, ancak 
yetişkinler açık bir şekilde her zaman başkaları tarafından gözlemlenebilecekleri, tercihen 
bireysel olarak veya tek tek çocuklar yerine çocuk gruplarıyla birlikte çalışmalıdır.

İlgili çocukların bağlamını, yaşlarını ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak, çocukların 
uygun şekilde denetlenmesini sağlamak için yeterli sayıda yetişkin hazır bulunmalıdır. 
Denetim ve yalnız çalışma ile ilgili konular her zaman risk değerlendirmesinin bir parçası 
olarak düşünülmelidir.

[KURUMUZUN ADI] aşağıdaki yetişkin-çocuk oranlarını tavsiye etmektedir:

Yetişkin sayısı gerekli denetim seviyesini elde etmek için yeterli değilse, faaliyet iptal edilir.

Tıbbi veya başka bir mahrem bakım sağlanırsa, çocuklar istedikleri başka bir çocuğun 
veya yetişkinin hazır bulunması hakkına sahip olmalıdır.

Anti-doping numunelerinin reşit olmayandan alınmasına yönelik uyulması gereken test 
prosedürleri ile belirli spesifik gereksinimler söz konusudur.
Reşit olmayan sporcular, seçtikleri bir yetişkinin huzurunda doping kontrolü yapılacağı 
konusunda bilgilendirilmeli ve tüm numune toplama süresi boyunca bir ekip temsilcisinin 
kendilerine eşlik etmesini seçebilirler. Numune toplama süresi sırasında temsilcinin bulun-
ması reşit olmayan bir sporcu tarafından reddedilir ise,  idrar örneği temini sırasında 
doping kontrol memurunun gözlemlenmesi için doping kontrol memurunun bir tanığının 
bulunması gerekir.

[İSİM] yarışmalarına katılan bağlı kulüpler, ekteki "reşit olmayanlar için onay ve anlaşma 
formunun" her bir küçük katılımcı için uygun şekilde tamamlandığından ve imzalandığın-
dan emin olmayı taahhüt ederler. Doldurulmuş formlar ulusal birlikler veya kulüpler tarafın-
dan tutulur ve istek üzerine [KLÜBÜNÜZÜN ADI] 'na sunulur.
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2.4.7  

2.4.8  

2.5 Denetim ve yalnız çalışma  

2.5.1  

2.5.2
 

2.5.3
 

13-18 yaş arası 10 çocuk başına 1 yetişkin

9 ila 12 yaş arası 8 çocuk için 1 yetişkin

5-8 yaş arası 6 çocuk başına 1 yetişkin

4 yaş ve altı 3 çocuk için 1 yetişkin

2.5.4  

2.5.5
 

2.5.6  

2.5.7



Çocuklara kendi başlarına yapabildikleri takdirde kişisel bakım (yıkama gibi)                               
uygulanmamalıdır.

Soyunma odaları, duşlar vb. denetlenmelidir, ancak çocukların mahremiyetinin korun-
masını sağlayacak yollarla [rehberlik için Sporda Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu'na 
bakın] denetlenmelidir. Soyunma odasında çocuklar üstünü değiştirirken sadece çocuk-
ların gözetiminden sorumlu yetişkinler bulunmalıdır. Soyunma odasında çocukla üstlerini 
değiştirirken başka hiç kimse (örneğin fotoğrafçılar) soyunma odasında olmamalıdır. 
Onlara ne zaman girebilecekleri ve ne zaman ayrılmaları gerektiği söylenmelidir.

Bir gecelik konaklamalarda (örn. deplasman maçları ve eğitim kampları bağlamında), 
çocuk bir yetişkinle ilişkili değilse veya çocuğun ebeveynleri ya da bakım sağlayıcıları 
tarafından yetişkin çocuğun velisi olarak görevlendirilmedikçe, çocuklar denetim görevlisi 
yetişkinlerle aynı odada yalnız uyumamalıdır. 

Bir çocuğun kaybolması veya ortadan kaybolması veya bir ebeveynin veya bakıcı tarafın-
dan bir çocuğun bulunması durumlarıyla başa çıkmak için açık prosedürler oluşturul-
malıdır.

Çocuklar sadece etkinliklere yalnız gidip gelebiliyorlarsa, bunu yapmaları için yazılı izin, 
ebeveyn veya bu izni verme yetkisi olan başka bir kişi (örn. Yasal vasi) tarafından 
verilmelidir.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] ve [KLÜBÜNÜZÜN ADI] tarafından [KLÜBÜNÜZÜN ADI]ndaki genç-
lik yarışmalarında görev almakla görevlendirilen herkes, sorumlu oldukları ziyaretçilerin 
(medya temsilcileri dahil) bu sporda çocuk koruma talimatının prensiplerinin farkına 
vardıklarından ve anladıklarından ve ziyaret gerçekleşmeden önce şart ve koşullarını 
kabul edildiğinden emin olmalıdır.

Ziyaretçilere (medya temsilcileri dahil) her zaman eşlik edilmeli ve istisnai durumlarda 
(örn. Araştırma yapılıyorsa) yalnızca çocuklarla birlikte refakatsiz bırakılmalıdır. Bu gibi 
durumlarda, ziyaretçinin veya gözlemcinin çocuklar için risk oluşturmamasını sağlamak 
için ek önlemler alınmalıdır.

Medya ile ilişkilerde çocukların güvenliği ve iyilik halinden ödün verilmemelidir. Adres gibi 
özel bilgiler medya temsilcilerine verilmemelidir.
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2.5.8  

2.5.9  

2.5.10

2.5.11

2.5.12

2.6  [KLÜBÜNÜZÜN ADI]ndaki müsabaka diğer etkinliklere 
medya temsilcileri de dahil olmak üzere ziyaretçiler 

 

2.6.1  

2.6.2

 

2.6.3

 



Çocuklara kendi başlarına yapabildikleri takdirde kişisel bakım (yıkama gibi)                               
uygulanmamalıdır.

Soyunma odaları, duşlar vb. denetlenmelidir, ancak çocukların mahremiyetinin korun-
masını sağlayacak yollarla [rehberlik için Sporda Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu'na 
bakın] denetlenmelidir. Soyunma odasında çocuklar üstünü değiştirirken sadece çocuk-
ların gözetiminden sorumlu yetişkinler bulunmalıdır. Soyunma odasında çocukla üstlerini 
değiştirirken başka hiç kimse (örneğin fotoğrafçılar) soyunma odasında olmamalıdır. 
Onlara ne zaman girebilecekleri ve ne zaman ayrılmaları gerektiği söylenmelidir.

Bir gecelik konaklamalarda (örn. deplasman maçları ve eğitim kampları bağlamında), 
çocuk bir yetişkinle ilişkili değilse veya çocuğun ebeveynleri ya da bakım sağlayıcıları 
tarafından yetişkin çocuğun velisi olarak görevlendirilmedikçe, çocuklar denetim görevlisi 
yetişkinlerle aynı odada yalnız uyumamalıdır. 

Bir çocuğun kaybolması veya ortadan kaybolması veya bir ebeveynin veya bakıcı tarafın-
dan bir çocuğun bulunması durumlarıyla başa çıkmak için açık prosedürler oluşturul-
malıdır.

Çocuklar sadece etkinliklere yalnız gidip gelebiliyorlarsa, bunu yapmaları için yazılı izin, 
ebeveyn veya bu izni verme yetkisi olan başka bir kişi (örn. Yasal vasi) tarafından 
verilmelidir.

Medya ve diğerlerinin görüntü ve öykü kullanma izni de hem çocuktan hem de ebeveyn 
gibi onlardan sorumlu bir kişiden alınmalıdır.

Sömürücü veya uygunsuz olan çocuk görüntüleri (bir çocuğun tamamen giyinik olmadığı 
görüntüler dahil) kullanılmamalı veya dağıtılmamalıdır.

Teknoloji ve medya kullanımının çocukların güvenliğini nasıl etkilediği ve bu riskleri 
ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için atılması gereken adımlar konusunda bir risk 
değerlendirmesi yapılacaktır.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI], çocukların korunması ve sporda çocuk koruma talimatının uygulan-
ması ile ilgili teknolojinin (internet, cep telefonları, sosyal medya vb.) uygun kullanımı 
konusunda rehberlik sağlayacaktır.

Çocuğun internet'e erişebildiği her yerde, çocuk için uygunsuz içerik de dahil olmak üzere 
uygun olmayan içeriklere erişilememesini sağlamak için filtreler ve engelleme yazılımı 
yüklenecektir. Çocuk istismarını teşvik eden veya çocuklar için zararlı resimler ve bilgiler 
içeren siteler, [KLÜBÜNÜZÜN ADI] tarafından sağlanan tüm cihazlarda engellenecektir.

Çocuk için uygun olmayan içerik veya istenmeyen mesajlar alınırsa, sporda çocuk koru-
maya yönelik Çocuk Koruma Birim Yetkilisi bilgilendirilmeli ve internet güvenliğini 
artırabilmeleri için sorunu BT güvenlik ekibine ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. Söz 
konusu materyalin veya mesajların konuyu bildirmenin bir parçası olarak elektronik olarak 
gönderilmemesi gerektiği konusunda dikkatli olun, çünkü bu uluslararası hukuka göre bir 
suç teşkil edebilir.

Sporda çocuk koruma ile ilgili konulara büyük önem verilmelidir. Sporda çocuk koruma 
önlemlerine özel atıflar ortaklık anlaşmalarına ve sözleşmelerine dahil edilmeli ve herhan-
gi bir sporda çocuk koruma endişesi ortaya çıkması halinde alınacak önlemler konusunda 
netlik sağlanmalıdır.

Çocukların korunması ile ilgili endişeler [KLÜBÜNÜZÜN ADI] ortağı ile ilgili olarak ortaya 
çıkarsa, endişelerin sadece ilgili makamlara bildirilmesi gerekip gerekmediği değil, aynı 
zamanda ortaklığın askıya alınıp alınmayacağı da dikkate alınmalıdır. Sözleşmede karar-
laştırılan prosedürler takip edilmelidir. Daha fazla rehberlik için, olayların raporlanması 
hakkında Bölüm 4.3'e bakınız.
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2.6.4

2.6.5

2.7 Çevrimiçi koruma ve güvenlik   

2.7.1  

2.7.2  

2.7.3  

2.7.4
 

2.8 [KLÜBÜNÜZÜN ADI] ortaklıkları 

2.8.1  

2.8.2  



Bir ortakla ilgili olarak sporda çocuk koruma endişesinin gündeme getirilmesi, ortaklığın 
otomatik olarak feshedilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ortaklığa ile devam edilip 
edilmeyeceğine dair alınan herhangi bir karar, ortağın tepkisini ve durumu ele alma taah-
hüdünü dikkate almalıdır.

Bağlı amatör ve profesyonel kulüplerin yanı sıra topluluklar, aileler, çocuklar ve diğer 
paydaşlar da dahil olmak üzere [KLÜBÜNÜZÜN ADI] için ve adına çalışan herkes, sporda 
çocuk koruma talimatından haberdar olmalı ve çocuk istismarını nasıl tanıyacaklarını ve 
endişelerin nasıl raporlanacağını anlamalıdır.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI], bağlı amatör ve profesyonel kulüpleri desteklemek için (hem 
çevrimiçi hem de çevrimdışı) özel sporda çocuk koruma eğitim modülleri sağlayacaktır.

Çocukların talimat hakkındaki farkındalıklarının nasıl artırılacağı ve kendilerini güvende 
tutmaya yardımcı olabilecekleri çeşitli yollara dair özel dikkat sağlanacaktır. Bu, talimatın 
ve eğitim modüllerinin çocuklarla işbirliği içinde çocuk dostu bir versiyonunun geliştirilme-
sini kapsayabilir.

Yürütülen işin niteliğine ve ilgili personelin, gönüllülerin, antrenörlerin vb. geçmişleri ve 
deneyimleri ile ilgili rolüne bağlı olarak, çocukların refahı, korunması ve güvenliği konusun-
da uzmanlık eğitimi verilebilir.

[KURUMUNZUN ADI], ör. eğitim veya denetim biçiminde veya daha gayri resmi olarak, ör. 
takım toplantılarında tartışmalar yoluyla sporda çocuk korumaya yönelik düzenli olarak 
güncellemeler sunacaktır.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI], bireysel rollere özgü sorumluluklar ve görevler konusunda bu 
talimat hakkında rehberlik ve eğitim sağlarken, tüm yetişkinlerin rolleri ile ilgili beklentiler 
konusunda net değilse daha fazla açıklama ve tavsiye almak konusunda kişisel sorumlu-
luğu sahiptir. [KLÜBÜNÜZÜN ADI]  sporda çocuk koruma ekibi veya sporda çocuk koruma 
Çocuk Koruma Birim Yetkilisi, bu tür talepler için ilk irtibat noktasını teşkil etmektedir.

Katılımcıların tarihleri ve katılımcı listeleri dahil olmak üzere yürütülen tüm eğitim ve oryan-
tasyon oturumlarının kayıtları tutulmalıdır. Bunlar ilgili veri yönetimi prosedürlerine uygun 
olarak tutulmalıdır.
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2.8.3  

HEDEF 3: Farkındalık yaratma

3.1  Farkındalık yaratma ve eğitim  

3.1.1

3.1.2
 

3.1.3

 

3.1.4

 

3.1.5

 
3.1.6

 

3.1.7

 



Risk değerlendirmeleri, herhangi bir sporda çocuk koruma sürecinin önemli bir unsurudur. 
Risk değerlendirmeleri faaliyetlerin güvenli olduğundan ve belirlenen risklerin ortadan 
kaldırıldığından veya en aza indirildiğinden emin olarak önleyici tedbirin temelini oluşturur 
ve ayrıca herhangi bir sporda çocuk koruma endişesi durumunda alınması gereken özel 
tedbiri belirler.

Faaliyetler düzenlenirken (müsabakalar gibi), olası riskleri tanımlamak için bir risk değer-
lendirmesi bu riskleri en aza indirmek için bir plan ile birlikte yapılmalıdır. Bir risk değer-
lendirmesini sağlama sorumluluğu, faaliyetten nihai sorumluluğu olan kişiye aittir. [Risk 
değerlendirme şablonu için Sporda çocuk koruma uygulama kılavuzuna bakın]

Bir değerlendirmede eğer kabul edilebilir bir düzeye indirilemeyecek kadar çok risk olduğu 
sonucuna varılırsa, faaliyete devam edilmemelidir.

Fiziksel aktivitelere katılmadan önce çocuklar için acil durum irtibat bilgileri ve tıbbi bilgiler 
toplanmalı ve bu bilgiler, bu etkinliklerde söz konusu çocuklara bakım yükümlülüğü olan 
herkes tarafından erişilebilir olmalıdır.

Risk yönetimi tedbirleri, hem faaliyetler sırasında hem de sonunda düzenli olarak gözden 
geçirilir, böylece öğrenilen dersler gelecekteki faaliyetleri destekleyebilir ve gerekli düzen-
lemeler yapılabilir.

Endişeleri bildirmek için açık bir prosedür oluşturulmalı ve çocuklar, aileler ve topluluklar 
dahil olmak üzere kurumla birlikte çalışan herkese bildirilmelidir.

Raporlama akış şeması, endişelerin nasıl yönetildiğini açıklayacaktır. Ana yönlendirme 
noktası, sporda çocuk koruma Çocuk Koruma Birim Yetkilisi olacaktır. [Bkz. Sporda Çocuk 
Koruma Uygulama Kılavuzu]

Raporlama akış şeması ve ilgili prosedürler, süreçlerin uyumlu olmasını sağlamak için ilgili 
sporda çocuk koruma veya kolluk kuvvetleri ile görüşülecektir (ayrıca aşağıdaki Hedef 4'e 
bakınız).

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] endişelerin dile getirilmesine izin verecektir (anonim raporlar dahil). 
Yazılı şikâyetler [İSİM]'e de gönderilebilir veya endişeler [KLÜBÜNÜZÜN ADI] bünyesinde 
doğrudan güvenilen bir kişiye bildirilebilir.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] sürecin ve gayri resmi prosedürün bir parçası olarak erişim sağlaya-
cağı belgelerin topyekûn gizliliğini temin eder.
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3.2 Risk değerlendirmeleri 

3.2.1  

3.2.2
 

3.2.3  

3.2.4  

3.2.5  

3.3 Endişelerin dile getirilmesinde güvenli bir kanal yaratmak  

3.3.1  

3.3.2
 

3.3.3  

3.3.4  

3.3.5
 



Endişeler dile getirilir ancak doğruluğu kanıtlanmazsa, kötü niyetli bir saik olmaması 
şartıyla, bu endişeleri dile getiren kişiye karşı hiçbir cezai işlem yapılmamalıdır.

Alınan tüm raporların (hatta belirsiz raporlar) yazılı kayıtları, sporda çocuk korumaya yönelik 
Çocuk Koruma Birim Yetkilisi tarafından güvenli ve gizli bir yerde tutulmalıdır. [Güvenli 
Sporda çocuk koruma Uygulama Kılavuzuna bakınız]

Ortaya çıkan tüm endişeler ciddiye alınacak ve bu sporda çocuk koruma talimatı ve bu 
talimat kapsamında oluşturulan prosedürler uyarınca yanıtlanacaktır. Ayrıca aşağıdaki 
Prensip 4'e de bakın.

Endişelerin ortaya çıktığı hallerde yönlendirmeleri kolaylaştırmak ve gerektiğinde uzman 
tavsiyesi ve desteği almak amacıyla polis ve ilgili çocuk koruma ve kolluk kuvvetleriyle 
bağlantılar kurulmalıdır. Polis ve ilgili kurumların endişelerin raporlanması için prosedürleri 
imzalayabilmeleri için de bu durum gerekli olacaktır.

Yönlendirmeleri kolaylaştırmak için sporda çocuk koruma ve emniyet teşkilatlarındaki 
yerel temaslar önceden belirlenmelidir. Vakaların hızlı ve verimli bir şekilde yönlendirile-
bilmesi için iletişim bilgileri saklanmalıdır.

Sporda çocuk koruma odak noktaları ve diğer personel, diğer kuruluşlar tarafından 
sunulan sporda çocuk koruma ve sporda çocuk emniyeti eğitimlerine katılmaya teşvik 
edilir.

Sporda çocuk koruma konusunda destek veya tavsiye istenirse, bu durum ciddiye alınma-
lıdır. Tavsiye veya destek arayışı, birisinin yetenek veya bilgiye sahip olmadığını veya 
söylentileri yaydığını vb. gösteren bir şey olarak görülmemelidir.

[KLÜBÜNÜZÜN ADI] için veya onun adına çalışan kişiler - bir soruşturma konusu veya 
tanık olarak -  sporda çocuk koruma olaylarına dahilse, uygun destek sağlanmalıdır. Bu, 
ilave denetim veya danışmanlık içerebilir.
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3.3.6  

3.3.7
 

3.3.8
 

PRENSIP 4: Diğerleriyle çalışma ve endişelerin
bildirilmesi

4.1 Sporda çocuk koruma kurumlarıyla bağlantı kurmak  

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2 Açık bir çalışma ortamı yaratmak  

4.2.1  

4.2.2  



Sporda çocuk koruma vakalarının tüm raporlaması, soruşturması ve yönetimi ulusal 
kanunlara uygun olmalıdır. Bir çocuğu sporda çocuk koruma açısından dış bir kuruma 
yönlendirmeyi dikkate alırken, ilgili ülkedeki yasal çerçeve ve çocuğun üstün yararı ve 
istekleri daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu nedenle, tıbbi ya da psikolojik olarak olsun, endişeleri araştırmak ya da çocuğu 
desteklemek için yalnızca katılımı gerekli olan insanlar dahil olabilir. Her müdahalenin bir 
kaydı hazırlanmalı, müdahil olan kişiler tarafından imzalanmalı ve [KLÜBÜNÜZÜN ADI]  
sporda çocuk koruma ekibine gönderilmelidir.

Yerel sporda çocuk koruma ve kolluk kuvvetlerine yönlendirmeler, kurum tarafından                
belirtilen şekilde yapılmalıdır; kurumların ise, örneğin, raporlama için tercih edilen bir 
formata olabilir. Bir yönlendirme sözlü olarak yapılırsa, yazılı olarak da teyit edilmelidir.

Sporda çocuk koruma talimatının uygulanmasında en büyük sorumluluk, [KLÜBÜNÜZÜN 
ADI] bünyesindeki  sporda çocuk koruma ekibine aittir.

Yılda en az bir kez [KLÜBÜNÜZÜN ADI], sporda çocuk koruma düzenlemelerini ve sporda 
çocuk koruma talimatının uygulanmasını değerlendirecektir. [Şablon için Sporda çocuk 
koruma Uygulama Kılavuzu'na bakın]

Bu değerlendirmeye dayanarak, bu talimatın uygulanmasındaki eksiklikleri gidermek ve 
belirlenen riskleri en aza indirmek için yıllık bir eylem planı geliştirilmelidir. [Şablon için 
Sporda Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu'na bakın]

En azından her üç yılda bir, [KLÜBÜNÜZÜN ADI] bağlı kulüplerden ülke genelindeki 
sporda çocuk koruma düzenlemelerine genel bir bakış sunmaları için kendi kuruluşların-
daki durumu değerlendirmelerini isteyecektir.

İşbu sporda çocuk koruma talimatı yaşayan bir belgedir ve her üç yılda bir gözden geçiri-
lecektir.

Periyodik olarak, [KLÜBÜNÜZÜN ADI] sporda çocuk koruma talimatının ve ilgili 
prosedürlerin uygulanması ve uygunluğuna ilişkin bir dış değerlendirme isteyebilir.
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4.3 Olayların raporlanması ve takip tedbirleri  

4.1.4  

4.1.5  

4.1.6  

HEDEF 5: Sporda çocuk korumadaki başarının
ölçülmesi 

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6



İşbu talimat [TARİH] tarihinde [KLÜBÜNÜZÜN ADI] tarafından kabul edilmiş ve aynı tarihte 
yürürlüğe girmiştir. [KLÜBÜNÜZÜN ADI], [KLÜBÜNÜZÜN ADI] yönetimine bu talimatı 
uygulamak için gerekli görülen rehberleri veya diğer belgeleri kabul etmesini sağlar.

Bu talimat ile ilgili sorularınız için lütfen [KLÜBÜNÜZÜN ADI] sporda çocuk koruma 
konusunda lider kişiye başvurun.
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Her yıl genel bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi riskleri ve bunları 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli eylemleri tanımlamayı amaçlamaktadır. 
Düzenli bir risk değerlendirmesi yapmak sporda çocuk koruma talimatının uygulanmasına 
da yardımcı olur - belirlenen tedbirlere bağlı olarak, bu sporda çocuk koruma eylem planı-
na dahil edilebilir.

Şablonda yer alan öğeler sadece öneri niteliğindedir ve her bir federasyona / kulübe göre 
uyarlanmalıdır. Tehlikeler belirlendikten sonra, çocuklar için spesifik riskler tespit 
edilmelidir. Örneğin, bir 'antrenörlük niteliği eksikliği' çocukların yaralanmasına veya dene-
timsiz kalmasına neden olabilir. Her risk / endişe, ortaya çıkma olasılığına göre yüksek, 
orta veya düşük olarak derecelendirilmelidir. Her  bir risk için riski yönetmek / azaltmak için 
gereken tedbir belirlenmelidir.
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2.2 Şablon: Genel risk değerlendirmesi 
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Potansiyel tehlike/endişe nedeni
Zararın ortaya 
çıkma olasılığı: 

düşük/orta/yüksek

Tehlike sonuç 
ortaya çıkabilecek

spesifik risk/endişe
örn ne olabilir 

Gerekli
tedbir

Ne zaman/
kim 

tarafından
tedbir

KLÜP VE ANTRENÖRLÜK UYGULAMALARI

Antrenörlük niteliklerinin eksik olması 
Denetim etkinliği

Doğrudan çocukla çalışacak 
uygun olmayan kişilerin işe alımı
Antrenörler için eksik çocuk koruma 
eğitimi
Role göre niteliksiz ya da eğitim 
insanların varlığı
Gönüllülerin sporda çocuk koruma 
konusunda yetersiz bilgiye sahip olması
Çocuklara erişimi olan diğer yetişkinler
örn. Güvenlik ve ya da tıbbi personel

Çocuklara karşı bazı yetişkin ve
akranlarla ilgili endişeler

Kuruluş içinde şikâyet ve 
disiplin prosedürünün bulunmaması

Şikâyetlerin ciddiyetle ele alınmaması

Sporda çocuk koruma / davranış 
kodlarına yönelik eksik farkındalık
Ör.Polis, sosyal hizmetlere yani
yerel mercilere raporlama 
prosedürleri eksikliği

Açık politika ve prosedür eksikliği

Yetişkin/çocukları nasıl bildirimde bulunacakları
/kimle konuşacakları konusunda emin olmaması

Etkinlikler vs için rehberlik eksikliği

Uygunsuz disiplin

Zayıf uygulamalar örn.
Faaliyetler yaşa göre değil

PERSONEL

ŞİKAYETLER VE DİSİPLİN

RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ
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TESİSLER

Kötü durumda/tehlikeli ekipman

Yer/eğitim arasındaki ulaşım güvensiz

Yetkisiz fotoğraf ve faaliyetlerin
kaydedilmesi

Fiziksel şiddet ve yaralanmalara
yüksek tolerans
Genel davranış sorunları

18 yaş altı yetişkin ve akranlarının 
uygunsuz sosyal medya ve iletişim 
kullanımı

Şoförler üzerinde sporda çocuk
koruma kontrollerinin yapılmamış olması
Tıbbi bakım, yatılı etkinlikler, araç 
paylaşma konusunda ulaşım 
rehberliğinin olmaması

Çocuklara ayrılan alanlara soyunma 
odası tuvalet gibi, yetkisiz erişim
Yasaklanmış alanlarda fotoğraf 
çekme, kayda alma
Çocukların soyunma odası, 
duş gibi tesisleri paylaşması

ULAŞIM VE SEYAHAT

GENEL KONULAR

Potansiyel tehlike/endişe nedeni
Zararın ortaya 
çıkma olasılığı: 

düşük/orta/yüksek

Tehlike sonuç 
ortaya çıkabilecek

spesifik risk/endişe
örn ne olabilir 

Gerekli
tedbir

Ne zaman/
kim 

tarafından
tedbir
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2.3 Rehberlik notu:  Çocuk koruma birim
yetkilisinin rol ve sorumlulukları

 

Çocuk koruma birim yetkilisinin rolü, her 
yaştan ve yetenekten çocukların futbola 
güvenli bir şekilde katılabileceği ve eğlene-
bileceği bir ortam açısından kritik öneme 
sahiptir. Bununla birlikte, söz konusu durum 
çocuk koruma birim yetkilisinin bir kuruluş 
içindeki çocukların korunmasından tek 
sorumlu olduğu anlamına gelmez. Çocuk 
koruma birim yetkilisinin rolü, adından da 
anlaşılacağı gibi, bir temas noktası sağla-
mak ve sporda çocuk koruma politikası ve 
ilgili prosedürlerin uygulanmasında kurulu-
şa tavsiyelerde bulunmak, onları destekle-
mek ve yardımcı olmaktır. Bunu yapabilmek 
için çocuk koruma birim yetkilisinin yöneti-
min tarafından desteklenmesi ve kuruluşta 
çalışan herkesin işbirliği gerekmektedir.

Çocuk koruma odak noktasının rolü önemli 
olmasına rağmen, çok meşakkatli olmasına 
gerek yoktur. Bir vakanın gerçekleştiği, ek 
işlerin olduğu zamanlar olacaktır; ancak 
çoğu zaman bu rol gerektiği gibi destek ve 
yardım için hazır bulunmasını içerir. İdeal 
olarak, kuruluşlar çocuk koruma birim yetki-
lisi olarak hareket etmek için en az iki kişiyi 
aday göstermelidir, böylece iş yükü paylaşı-
labilir ve eğer biri yoksa, diğer kişi rolü 
yerine getirecektir.

Kuruluşlar, çocuk koruma birim yetkilisinin 
adının ve iletişim bilgilerinin kuruluşla ve 
kuruluşla birlikte çalışan herkesin yanı sıra 
ebeveynler ve çocuklar tarafından bilinme-
sini sağlamalıdır.



Çocuk koruma birimi yetkilisi olarak hareket etmek (ilk temas noktası) ve kuruluş içinde 
sporda çocuk korumayı sağlamada öncülük etmek;
Personele, gönüllülere ve diğer kişilere çocuk korumaya ilişkin eğitim verilmesini sağlamak;
Personelin ve diğerlerinin, örneğin eğitim ve brifingler vereArek, çocuk koruma politikasının 
ve bu politikaların altındaki sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak;
Çocuk koruma politikasının uygulanmasında personel, gönüllüler ve ortaklara danışmanlık 
yapmak ve onları desteklemek;
Gerektiğinde risk değerlendirmeleri yapmak veya diğer kişileri bu risk değerlendirmesini 
tamamlama konusunda desteklemek;
Futbol programlarının, uygulamalarının ve faaliyetlerinin koruma önlemlerini sürekli ve 
düzenli olarak dikkate almasını sağlamak
Çocuk refahı, sağlık ve yasa uygulama konularında uzmanlığa sahip yerel makamlar ve 
sivil toplum kuruluşları ile haritaların oluşturulması ve ortaklıklar kurulması; bu sayede bir 
vaka meydana geldiğinde ya da dış tavsiye gerekli olduğunda bilginin mevcudiyetinin 
sağlanması
Çalışanların, gönüllülerin ve tüm paydaşların yanı sıra çocuklar ve ebeveynlerin çocuk 
koruma talimatına aşina olmalarını ve talimatın erişilebilir olmasını sağlamak;
İstismar vakaları ortaya çıkarsa ilk temas noktası olarak hareket etmek ve gerektiğinde kolluk 
kuvvetleri de dahil olmak üzere yönetim ve yerel yetkililer gibi üst makamlara bildirmek 
Gerektiğinde sporda çocuk koruma eğitimine katılmak;
Tüm vakaların doğru şekilde kaydını tutmak;
Koruma uygulama planının sürdürülmesi ve talep edildiği üzere yıllık ilerleme raporu 
hazırlama;
Çocuk koruma ile ilgili konularda kuruluşa danışmanlık yapmak ve kuruluşu temsil etmek.

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

•   

Çocuk koruma rolünü üstlenmeye hazırlanan çocuk koruma birim yetkilisi olması;
İdeal olarak, sporda çocuk koruma ve çocuğun korunması konusunda birtakım bilgi ve 
deneyimler;
Sporda çocuk koruma eğitimi almaya istekli olma;
Kuruluş içindeki saygı ve otoriteyi temsil etmek; böylece görüşlerine değer verilir;
Erişilebilir olma ve yetişkinlerle ve çocuklarla iyi iletişim becerilerine sahip olma
Bir endişe ortaya çıktığında, özellikle çocuğun yardıma ihtiyacı varsa, sakin kalabilme;
Çocuklarla empati kurabilme ve onların ihtiyaç ve çıkarlarının tüm eylem ve kararların 
odağında kalmasını sağlama yeteneği (çocuk merkezli yaklaşım);
Çocuk koruma talimatı ve ilgili prosedürlerin genel olarak uygulanmasını sağlamak için,  
çocuk koruma vakası ortaya çıktığında in başkalarıyla birlikte çalışabilme;

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Çocuk koruma birim yetkilisinin önerilen rol ve sorumlulukları

Önerilen beceri ve özellikler 



Çocuk korumayı savunma yeteneği ile birlikte, futbolun değerlerine ve sporda çocuk 
koruma değerlerine bağlılık, çocukların haklarını idame ettirmek,
Eğitim ve sunum becerileri;
Kayıtları tutabilme, ör. eğitim, vakalar;
Duygusal olarak üzücü ve hassas konuların ve vakaların ortaya çıkabileceği alanlarda 
profesyonel, gizli ve tutarlı bir şekilde çalışma becerisi

• 

• 
• 
• 
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Çocuklar için zaman, beceri, çalışan ve gönüllülerin bağlılığı olmaksızın çocuklar için futbol     
programlarının çeşitliliği kalitesi olmayacaktır.

Futbol organizasyonlarında doğru insanların çalışmasını sağlamak, sporda çocuk korumanın 
ciddiye alındığı ve çocukların eğlenebileceği bir ortam yaratmanın önemli bir parçasıdır. Tıpkı 
sadece gerekli niteliklere sahip bir antrenör işe alacağımız gibi, bu yüzden kuruluş ile ve kuruluş 
için çalışanların çocuklarla çalışmaya uygun olduklarından da emin olmalıyız.

Çocuk istismarcılarının bazen çocuklara erişebilecekleri kuruluşları hedef aldığı kabul edilmiştir. 
Bununla birlikte, bir kişi çocuklara kasıtlı olarak zarar vermenin bir yolunu aramasa bile, doğru 
mizaç ve gerekli sabra sahip olmadığı için çocuklarla birlikte çalışmaya uygun olmayabilir.

Hem ücretli personelin hem de gönüllülerin- işe alımının güvenli olmasını sağlamak için adımlar 
atmak, sporda çocuk koruma hakkında önemli bir mesaj ortaya koymaktadır. Çocuklarla                  
çalışmaya uygun olmayan kişileri taramanın yanı sıra, çocukları istismar etme fırsatını arayanlara, 
kuruluşun bu riskin farkında olduğunu ve onların pozisyon başvurusunda bulunmalarını                
engelleyebileceğine işaret etmektedir.

En üstün çabalarımıza rağmen, işe alımın asla tamamen güvenli olmayacağı ise unutulmamalıdır.

53

2.4 Rehberlik notu: Güvenli işe alım 



Güvenli işe alımın amacı, hep birlikte yanlış kişiyi istihdam etme olasılığını azaltmayı amaçlayan 
önlemler almaktır.

Güvenli işe alım prosedürlerinin uygulanması bazen kaygıya(anksiyete) neden olabilir ve bazı 
kişiler kuruluş kontrol gerçekleştirmek istediği için rahatsız olabilir. Güvenli çalışma prosedürleri 
en iyi şekilde, kuruluşa müdahil olan herkesin uyması gerektiği ve kişisel olmayan bir prosedür 
olarak açıklanabilir. Pek çok makul kişi, saygın bir kuruluşun kendileriyle /kendileri için çalışanların 
çocuklarla çalışmak için güvenli olduğundan emin olmaları gerekmesini idrak edecek olup, 
bununla birlikte sporda çocuk korumanın ciddiye alındığını da bilmesi gerekir.

Aşağıdaki tablo, personel ve gönüllülerin görevlendirilmesine güvenli işe alımın nasıl dahil          
edileceği hakkında birtakım fikirler içermektedir. Bazı ülkelerde, önerilen tüm tedbirlere tam 
olarak uymak zor olabilir - örneğin, referans almak mümkün olmayabilir veya polis kontrollerinde 
sahtecilik yapılabilir. Benzer şekilde, özellikle başvuru sahipleri birkaç kez taşınmış veya ülkelerini 
terk etmek zorunda kalmışsa, örneğin mülteci gibi, yeterliliklerine dair nüshaları elde etmek 
imkansız olabilir. En önemlisi ise akla yatkın ve uygulanabilir olan her şeyi gerçekleştirmek ve 
sadece bir yaklaşıma bağlı kalmak yerine bir dizi farklı yaklaşıma sahip olmaktır.

Yasaların gerektirdiği tüm işe alım ve istihdam uygulamalarına uyulmalıdır. Örneğin, bazı 
ülkelerde çocuklarla çalışanlar için işe alım uygulamaları iç mevzuatta öngörülebilir. Belirli geçmişe 
yönelik kontroller veya nitelikler gerekli olabilir veya hangi bilgilerin aranabileceği konusunda 
birtakım sınırlamalar olabilir.
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İŞE ALIM VE SEÇİM SÜREÇLERİ 

Aday Profili

Çocuklarla güvenli bir şekilde çalışmak ve bunları profile dahil 
etmek için hangi beceri ve bilginin gerekli olduğuna karar verin. 
Bu, pozisyondaki Aday Profiline bağlı olacaktır - açıkça bir 
antrenör, çocuklarla çalışmak için idari bir rolde olandan daha 
fazla temasa ve daha iyi becerilere ihtiyaç duyacaktır.

Reklam Kuruluşun sporda çocuk korumaya yönelik taahhüdüne 
ilişkin tüm reklamlara açık bir beyan ekleyin.

Görüşme 
soruları

Sporda çocuk koruma ile ilgili en az bir soru ekleyin.
Örnek sorular için Ek I'e bakınız.
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ATAMA ÖNCESİ AŞAMA

Yeterlik beyanı

Başvuru sahipleri çocuklarla çalışmanın güvenli olduğunu ve 
yapılacak kontrollere izin verdiklerini açıklayan bir iyi karakter 
bayanını doldurmalı ve imzalamalıdır. Yeterlik beyanı form
şablonu için Ek II'ye bakınız.

Referans 
kontrolleri

İki profesyonel referans sağlanmalıdır. Başvurulan pozisyona
göre, referanslar bir öncekini işvereni içerebilir. 

Referanslar daima doğrudan aranmalı ve e-posta adresi, 
posta adresi veya telefon numarası kullanarak doğrudan bir 
hakemden alınmalıdır. Açık referanslar (yani yazılı bir referans 
aday tarafından sağlanan referans) genellikle yeterli değildir.
Örnek sorular için Ek I'e bakınız.

Kimlik belgesi
Adayların kimlikleri doğrulanmalıdır, ör. pasaport ve kimlik 
kartlarını kontrol etmek vasıtası ile suçlular pozisyonu 
güvence altına almak için yanlış bilgi verebilir, hatta kimlikte 
sahtecilik yapabilir.

Nitelik ve 
kayıt kontrolleri 

Başvuruda iddia edilen nitelikler veya mesleki kayıtlar
açısından, orijinal sertifikaları görünmesi talep edilerek 
doğrulanmalıdır.

Polis kontrolleri

Pozisyonun çocuklara erişim içerip içermediğiyle birlikte 
geçerlilik, güvenilirlik ve bu kontrollerin mevcudiyeti ile birlikte 
polis kontrolü talep etme kararı verilmelidir.

Polis kontrolünün gerekli olduğu durumlarda, kişinin yaşadığı 
ülkeden ve yurtdışında çalışmışsa bu ülkelerden de aranmalıdır.
Bazı ülkelerde, çocuklarla çalışmaya uygun olmayan bir suçlu
 / şahıs veritabanı bulunmaktadır. Bu mevcutsa, kontrol 
sağlanmalıdır.

Mahkûmiyetin olması, kişinin atanamaz olduğu anlamına 
gelmez- bu durum suça bağlıdır, ancak bir çocuğa kötü 
muamele / istismar suçu genellikle şahsı atamamak için yeterli 
sebep olmalıdır.



Daha önce davranış kodları olan bir kuruluşta çalıştınız mı? Cevabınız evet ise, bu kodlar 
kendinizi ve çalışmanızı ve bulunduğunuz ekiplerin görüşünü nasıl etkiledi?
Futbol etkinlikleri sırasında çocukların güvensiz veya kabul edilemez davranışlardan bazı 
örnekler verebilir misiniz?
Çalışmanız sırasında çocuklarla karşılaşabilirsiniz. Bunun hakkında ne hissediyorsunuz? 
Temas kurduğunuzda daha az veya daha rahat hissettiğiniz yaş grupları var mı? Bir                         
başvurucunun neden güçlü bir tercihe sahip olduğuna dair takip soruları sormak,                               
endişelenmenize neden olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.
Daha önce çocuklarla temas kurduğunuzda benzer bir pozisyonda çalıştınız / gönüllü              
oldunuz mu? Bu konuda neden hoşlandınız? Neyi zor buldunuz?

• 

• 

• 
• 

• 
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ATAMA SONRASI TEDBİRLER

Davranış kodları

İşe başlama

Kuruluşa başladıktan sonra mümkün olan en kısa sürede 
personele çocuk koruma talimatı hakkında bilgi verilmelidir. 
Çocuk koruma birim temsilcisinin adı ve iletişim bilgileri 
verilmelidir.

Tüm personel ve gönüllüler (yöneticiler, antrenörler, 
yetkilileri ve futbol programları ile faaliyetlerine katılan 
herkes davranış kodlarını imzalamalıdır. Bu beklenenler 
davranışları tam olarak idrak edebilmeleri için 
açıklanmalıdır. Örnek için Çocuk Koruma Uygulama 
Kılavuzuna bkz.

Deneme süresi

Pozisyon için uygunluğu aktif olarak değerlendirmek için 
deneme süresi kullanılabilir. Şartlar ve koşullar ülkenin 
istihdam kanunlarına bağlı olacaktır, ancak deneme
süresi en az üç ay sürmelidir.

Ek I. Örnek sorular

Görüşmeler için örnek sporda çocuk korumaya ilişkin sorular 

Görüşmelerde sporda çocuk koruma ile ilgili en az bir soru sorulmalıdır. Aşağıdaki sorular 
örnektir. Başvuru sahibinin kuruluşun sporda çocuk koruma politikası ve davranış kurallarına 
aşina olmaması durumunda, soruyu 'doğru' olarak yanıtlamayabileceklerini unutmayın. Bu 
önemli değil; test edilen sporda çocuk korumaya yönelik tutumlarıdır.



Başka bir yetişkinin çocuklara yönelik davranışlarından veya davranışlarından endişe                  
duyuyorsanız, nasıl tepki verirdiniz?
Bir meslektaşınız veya arkadaşınız bir kuralı, prosedürü veya davranış kodlarını ihlal                      
ettiğinde ne yaptınız?
Bir ebeveyni veya antrenörlük ekibinin bir üyesini bir çocuğa bağırarak görürseniz ne                  
yapardınız?
Özellikle çocuklarla çalışmaları veya bakımları ile ilgili olarak başkalarında hayran kaldığınız 
nitelikleri gözlemlediniz mi?
Sizce çocuklar ve gençler için futbolda iyi bir rol modelini oluşturan nedir?
Bir grup çocuğun soyunma odasındaki soyunma odasında başka bir çocuğun fotoğrafını 
çektiğini ve internette yayınladığını duyduğunuzu düşünün. Tepkiniz nasıl olur?  Ne                    
yapardınız?

• 

• 

• 

•

• 
• 

Başvuru sahibinin çocuklarla olan davranışları hakkında endişelenmemizi gerektirecek bir 
neden biliyor musunuz?
Başvuru sahibinin karakterini nasıl tanımlarsınız?
Başvuru sahibini tanıdığınız zaman içerisinde çocuklarla temas halinde olmasının uygun 
olmadığına inanmanıza neden olan herhangi bir şey var mı?
Başvuru sahibinin kuruluşunuzla tekrardan / çocuklarla birlikte çalışmasından memnun olur 
musunuz?

• 

• 
• 

•

Pek çok ülkede bir kuruluşun dışındaki kişilerle disiplin konularını tartışmak ve bir çalışanı 
olumsuz yönde yansıtan ayrıntılar vermek yasa dışı olduğu için, bir hakemden doğrudan 
sorular sormak ve doğrudan cevaplar almak zor olabilir. Bu nedenle, soruların cevaplanma 
şekline dikkat edilmelidir (yani tereddüt, cevap vermeme isteksizliği gibi).

Söz konusu başvuranı çocuklarla temasa sokabileceğini açıklamak önemlidir.

Önerilen sorular
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Referans kontrolleri sırasında sorulacak örnek sorular
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Ek II. Yeterlik şablonu
Çocuklarla doğrudan çalışan tüm başvuru sahiplerinin bu formu doldurması gereklidir. 

[Kuruluşun adı]

Başvuru sahibinin adı

Başvurulan pozisyon  

1. Hiç çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili cezai veya diğer yasal işlemlere konu 
oldunuz mu? Buna mahkemeler tarafından mahkûmiyet ve polis tarafından 
yapılan ihtarlar, kınama veya uyarılar da dahildir? EVET / HAYIR

Evet ise, detayları belirtiniz:

2. Hiç bir kuruluştan ayrılmanız istendi ya da çocuklara karşı davranışınız ya da
tutumunuz nedeniyle istihdamınız sonlandırıldı mı? Bu, disiplin soruşturmasına 
konu olmayı, çocuklarla yapılan çalışmalardan veya diğer yaptırımlardan 
çıkarılmayı içerir. EVET / HAYIR

Evet ise, detayları belirtiniz

3. Çocuklarla çalışmaya uygunluğunuzla ilgili endişelere yol açabilecek herhangi bir 
nedenin farkında mısınız? EVET  / HAYIR

Evet ise, detayları belirtiniz

Beyanname:
Bu formda verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit ederim. Ben iyi bir 
karaktere sahibim ve çocuklarla (18 yaşın altında) çalışmaya uygun olmamayı 
düşünmem için bir neden bulunmamaktadır.

Çocuklarla çalışmaya uygun olduğumdan emin olmak için [kuruluş adı] 'nın ilgili 
geçmiş kontrollerini yapmasına ve referans aramaya rıza verdiğimi onaylıyorum.

İmza Tarih  



Yaş, ırk, ten rengi, etnik, ulusal veya sosyal köken, cinsiyet, engellilik, dil, din, siyasi veya 
başka herhangi bir görüş, servet, doğum , cinsel yönelim veya başka bir statü veya herhangi 
bir nedenden bağımsız olarak oyunlarda yer alan herkesin haklarına, saygınlığına ve değerine 
her zaman saygı göstermek ;
Kurallara uymak ve oyunun ruhunu kutlamak;
Fair play ve yüksek davranış standartlarını teşvik etmek;
Hiçbir zaman uygunsuz, aşağılayıcı veya istismara yönelik davranış ve dile katılmamak, hoş 
görmemek
Çocukların çabalarını her zaman destekleyici olmak ve kazanmaktan çok daha fazla değer 
vermek.

• 

• 
• 
•

•

Sporda çocuk koruma politikasına uymak ve çocukların refahını, güvenliğini ve eğlenmesini 
diğer her şeyin üstünde tutmak;
Çocuklar arasında herhangi bir türdeki zorbalığa meydan okumak;
Tüm çocukları güçlendiren anlamlı fırsatlar sağlamak;
Çocukları ya da bir maç ya da antrenman seansındaki çabalarını aşağılamamak ya da 
küçümsememek;
Bir çocuğu kişisel veya mali kazanç elde etmek için yetiştirmemek veya sömürmemek;
Çocuklara cinsel olarak imada bulunan davranış da dahil olmak üzere 18 yaş altı oyuncularla 
herhangi cinsel ilişkiye girmemek;

• 

• 
• 

•
•

Davranış kodları beklenen davranışları belirlediklerinden dolayı önemlidir. Bunlar                       
yapılabilecek ve yapılamayanların bir listesinden daha fazlasıdır; çocuklar için olumlu, 
eğlenceli ve güvenli bir ortam yaratmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ortaklaşa kabul 
edilmiş ve kabul edilebilir davranışlar kümesidir.

Bu örnek davranış kuralları bir öneri olarak verilmiştir. Kendi bağlamınız göz önüne                    
alındığında önemli olduğunu düşündüğünüz diğer konuları da ekleyebilirsiniz.
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2.5 Şablon: Yetişkinler için davranış kodları  

Davranış kodları

Sahada ve saha dışında, iyi bir sportmenlik söz konusu olduğunda
örnek teşkil edeceğim ve çocuklar için bir rol modeli olacağım:

18 yaş altı çocuklarla çalışırken, şunları yapacağım:



Sözlü, fiziksel veya cinsel olarak kışkırtıcı oyunlara katılmama veya çocuklarla uygunsuz 
temasa izin vermeme;
Tüm faaliyetlerin çocukların yetenekleri ve yaşları için uygun olduğundan emin olma;
Her oyuncunun en üstün yararı için başkalarıyla (örn. Doktorlar, fizyoterapistler) çalışma;
Asla fiziksel istismar ve dayak kullanmayacağıma;  
Her zaman çocukların uygun şekilde denetlendiğinden ve turnuvalar ile deplasman maçları 
için yapılan ayarlamaların güvenli olduğundan emin olma;
Çocukların mahremiyetine saygı gösterme, örneğin duşa girmeme ve izinsiz soyunma odasına 
girmeme ve çocukların kendileri için yapabileceği kişisel bakımı sağlamama;
Herhangi bir tedavinin, örn. fizyoterapi, mahrem olmaktan ziyade açık ve denetimli bir ortamda 
gerçekleştirme;
Çocuklardan başkalarından uzakta yalnız kalmaktan kaçınma;
Çocukların özel sosyal medya konuşmalarına katılmamalarını ve asla refahlarını tehlikeye 
atabilecek veya zarar verebilecek görüntüleri paylaşmamayı veya resim paylaşmamayı da 
içeren sosyal medyayı uygunsuz şekilde kullanmamayı;
İlgili çocukların ve ebeveynlerinin izni olmadan, çocuklar veya aileleri hakkında kişisel sosyal 
medyada (örn. Facebook veya web siteleri) veya kulübün / kuruluşun sosyal medyasında 
fotoğraf veya diğer bilgileri yayınlamamayı;
Bireysel olarak çocuklar da dahil olmak üzere çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili kaygılarımı 
çocuk koruma birim yetkilisi ya da yetkili atanmamışsa yönetim ile paylaşma.

Kurallara uymazsam, askıya alma, lisans kaybı, işten çıkarılma ve harici çocuk koruma 
kurumlarına ya da polise yönlendirmeyi içeren tedbirlere tabi olabileceğimi anlıyorum. 
Kodu imzalayarak, çocuklarla ve futbolla ilgili olarak uygunluk durumumla ilgili , ör. 
önceki çocuk istismarı veya çocuk istismarı iddiaları gibi endişe doğurabilecek bir neden 
olmadığını onaylıyorum.

• 

•
• 
• 
• 

• 

• 

•
•

•

• 
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AD-SOYAD:  TARİH:

İMZA:



Davranış kodları, beklenen davranışları belirlediklerinden önemlidir. Bunlar yapılabilecek 
ve yapılamayanların bir listesinden daha fazlasıdır; çocuklar için olumlu, eğlenceli ve 
güvenli bir ortam yaratmaya ve sürdürmeye yardımcı olan ortaklaşa kabul edilmiş ve 
kabul edilebilir davranışlar kümesidir.

Bu örnek davranış kuralları bir öneri olarak verilmiştir. Kendi bağlamınız göz önüne 
alındığında önemli olduğunu düşündüğünüz diğer konuları da ekleyebilirsiniz

Oyuna katılan herkesle işbirliği yapmak ve saygı göstermek;
Fair play ve yüksek davranış standartlarını teşvik etmek;
Maç görevlileri tarafından alınan kararları kabul etmek;
Herhangi bir oyuncu veya hakem tarafından / onlarca uygunsuz, aşağılayıcı veya istismar 
edici davranış veya dil kullanmamak veya bunları hoş görmemek;
Performans ve sonuçlara odaklanmak yerine çaba ve katılımı övmek;

•
•
• 
•
 
•
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2.6 Şablon: Ebeveynler için davranış kodları  

Ebeveynler için davranış kodları 

Bir ebeveyn olarak, aşağıdakileri yaparak çocukların futbol oynaması için 
güvenli ve eğlenceli bir ortamın gelişmesine katkıda bulunacağım:



Hiçbir türde zorbalığa hoşgörü göstermemek veya teşvik etmemek;
Çocukları ya da bir maç ya da antrenman sırasındaki çabalarını aşağılamamak ya da küçüm-
semek ya da bir oyunu kazanamadığı için bir çocuğu suçlamamak;
Hiçbir çocuğu fiziksel olarak dövmemek;
Çocukların mahremiyetine saygı duymak, örneğin önce antrenörle konuşmadan evvel 
soyunma odası tesislere girmemek;
İlgili çocukların ve ebeveynlerinin izni olmadan çocuklar veya aileleri hakkında kişisel sosyal 
medyada (ör. Facebook veya web siteleri) fotoğraf veya yorum yayınlamamayı da içerecek 
şekilde sosyal medyayı uygunsuz şekilde kullanmaktan kaçınmak;
Çocuğumun veya başka bir çocuğun “ü ve / veya çocuğun güvenliğini sağlayan çocuk 
koruma birim yetkilisi veya yetkili atanmamışsa yönetim ile çocuğun güvenliği ve refahı ile 
ilgili kaygıları dile getirmek;
Endişelerimin uygun bir şekilde ele alınmasını beklerken, çocuğumla ilgili herhangi bir sorun 
veya endişeden haberdar olmak.

•
•

• 
•
 
•

•

•
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AD-SOYAD:  TARİH:

İMZA:



Bu örnek çocukların yatılı etkinlik ve diğer etkinlikler için davranış koduna yönelik bir 
rehber olarak tasarlanmıştır. İdeal olarak, çocuklara kabul edilebilir davranışların ne 
olduğu konusunda danışılmalıdır, çünkü kuralları oluşturmada yer aldıklarında çocukla-
rın kurallara uyma olasılıkları daha yüksektir. Bu kod yatılı veya sadece gündüz yolculuk-
larına uyarlanabilir.

Uzaktaki oyunlara ve turnuvalara seyahat etmek çocuklar ve gençler için hem güvenli 
hem de eğlenceli olmalıdır. Bunun bir kısmı, hangi davranışın beklendiği konusunda açık 
olmak anlamına da gelmektedir.

[ETKİNLİĞİN / GEZİNİN ADINI GİRİNİZ] 'e katılmayı kabul ederek, aşağıdakileri                    
anlamanız ve bunları kabul etmeniz önem taşımaktadır:

Beraberimdeki yetişkinler, ailemin bakımından ayrıldığımdan eve dönene kadar güvenlik ve 
refahımdan sorumludur.
Beraberimdeki yetişkinlerin talimatlarına ve tavsiyelerine her zaman uymalıyım.
Herhangi bir nedenle takımı veya grubu takip etmek istemezsem, beraberimdeki yetişkinler-
den izin isteyecek ve nerede olduğumu açıklayacağım.
Konaklama paylaşılmakta olup paylaşacağım kişiler önceden kararlaştırılacaktır. İzinsiz 
başka bir odada uyumayacağım.
Tüm toplantılar ve etkinliklerde zamanında hazır bulunacağım.

•

•
• 

• 
•
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2.7 Şablon: Çocuklar için davranış kodları  

Davranış kodu



                                              davranış kodunu okudum ve anladım. [ETKİNLİĞİN / GEZİNİN 
ADINI GİRİNİZ] için bu kurallara uymayı kabul ederim ve kodları ihlal edersem ailemin 
haberdar edileceği ve faaliyetten erken ayrılmam istenebileceğini anladım.

Fotoğrafımın gazetelerde ve internette yayınlanması da dahil olmak üzere etkinlikle ilgili 
medya faaliyetlerine katılmayı kabul ediyorum / kabul etmiyorum. İzin vermesem bile, 
yine de etkinliğe katılabileceğimi anlıyorum.

Beraberimdeki yetişkinlere beni rahatsız eden herhangi bir şey olup olmadığını veya güvenliğim 
veya başka bir çocuğun güvenliği hakkında herhangi bir endişem olup olmadığını anlatacağım.
Etkinliğe katılabilmem için bana eşlik eden yetişkinlere ihtiyacım olan herhangi bir şey olup 
olmadığını söyleyeceğim.
İyi sportmenlik için bir rol modeli olarak diğer çocukların tam katılımına saygı göstereceğim ve 
onlara yardımcı olacağım. Alkol almamayı, uyuşturucu kullanmamayı veya faul, ırkçı, homofobik 
veya diğer ayrımcı dilleri kullanmayı içeren bir örnek teşkil edeceğim.
Her katılımcının ve diğer katılımcıların haklarına, saygınlığına ve değerine saygı duyacağım 
ve hiçbir zaman sözlü, fiziksel veya cinsel olarak kışkırtıcı jestler veya dil kullanmayacağım. 
Etkinliğe katılan veya diğer çocukları utandıracak, aşağılayan, küçümseyen veya onurunu 
kıran veya zorbalık olarak kabul edilebilecek şekilde kimseye vurmayacak veya fiziksel 
olarak saldırmayacağım.

•

•

• 

 
•
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•  Kendi güvenliğim için öngörülen kurallara uyacağım, örneğin:
– alkol tüketimi yok
– ilaç tüketimi yok
– odalarda veya başka zamanlarda sigara içmek yasaktır.

İmzası bulunan Tarih:

İmzası bulunan Tarih:

İmzası bulunan Tarih:

Ebeveyn veya yasal vasinin görülmüş, onaylanmış ve açıklanmıştır.
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2.8 Şablon: Ebeveyn muvafakatnamesi 

Bu form, ebeveynlerin çocuklarının etkinliklere, gezilere veya medya etkinliklerine 
katılmasına izin vermeleri için örnek bir formdur.

Ebeveyn muvafakatnamesi

Uygunsa işaretleyin ve tamamlayın 

�  

�  

Uygunsa işaretleyin

�  

�  

[ULUSAL FEDERASYONUN İSMİ] [ETKİNLİĞİN İSMİNİ GİRİNİZ] organize etmekte 
olup çocuğunuz katılım göstermesi için davet edilmiştir. Bu gerçekleşmeden önce, 
çocuğunuzun güvenli bir şekilde yer alabilmesini ve refahının korunabilmesini                    
sağlamak için izninize ve bazı önemli bilgilere ihtiyacımız var. Tüm bilgiler gizli                       
tutulacak ve yalnızca çocuğunuzun uygun şekilde bakımını sağlamak için bilgiye 
ihtiyaç duyan yetişkinlerle paylaşılacaktır.

Bir veya birden fazla yetişkin çocuğunuza sizin bakımınızdan ayrıldıkları andan eve 
dönene kadar eşlik edecek ve uzaktayken çocuğunuzun güvenliği ve refahı için sorum-
luluk alacaktır. Ayrıca çocuğunuzun güvende kalmasını sağlamak için kararlaştırılmış 
bir davranış koduna uyması beklenmektedir. Aksi takdirde sizinle iletişime geçilebilir ve 
çocuğunuzdan ayrılması istenebilir.

Ben / biz (isim)                                 çocuğumun / çocuğunuzun (biyolojik ismi)                                   
   (ETKİNLİK VE TARİH GİRİNİZ) e katılıyorum ve seyahat 
etmek için izin veriyorum / veriyoruz.

Bu yolculuk sırasında çocuğumdan / çocuğumuzdan sorumlu olmak için (refakat 
eden yetişkinin adı) görevlendiririz ve çocuğum/çocuğumuz için bizimle irtibata 
geçene kadar bu gezi sırasında gerekli olabilecek herhangi bir acil tıbbi tedaviyle 
ilgili karar vermeleri için yetki verebiliriz.

BEN/BİZ çocuğumun / çocuğumuzun fotoğraf, film, videokaset, ses kaseti veya 
diğer kayıt biçimlerini içerebilecek ve basılı (örneğin gazeteler) veya çevrimiçi olarak 
görünebilecek medya faaliyetlerine katılmasına rıza / onay veriyorum / veriyoruz.

Çocuğumun(uzun) / medya faaliyetlerinde yer alması için rıza / onay                          
VERMİYORUM/VERMİYORUZ. 



Ben / biz (isim)                                 çocuğumun / çocuğunuzun (biyolojik ismi)                                   
   (ETKİNLİK VE TARİH GİRİNİZ) e katılıyorum ve seyahat 
etmek için izin veriyorum / veriyoruz.

Bu yolculuk sırasında çocuğumdan / çocuğumuzdan sorumlu olmak için (refakat 
eden yetişkinin adı) görevlendiririz ve çocuğum/çocuğumuz için bizimle irtibata 
geçene kadar bu gezi sırasında gerekli olabilecek herhangi bir acil tıbbi tedaviyle 
ilgili karar vermeleri için yetki verebiliriz.
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EBEVEYNLERİN ACİL DURUM İRTİBAT BİLGİLERİ

Ad-Soyad:

İletişim numarası:

Adres:

Alternatif irtibat kişisi:

Ad-Soyad:

İletişim numarası:

Herhangi bir zamanda çocuğunuzun güvenliği veya korunması konusunda endişeleriniz
varsa, lütfen [İSİMİ EKLEYİN VE İLETİŞİM NUMARASI] ile irtibata geçin.



Bu bilgi, çocuk uzun bir yolculuk veya yatılı etkinlik için yola çıkmadan önce tamamlan-
malıdır. Acil durumlarda eşlik eden yetişkinler tarafından hazır ve gizli tutulmalıdır.

Bazı ülkelerde, çocuklara bir tıp uzmanı dışında herhangi bir kişi tarafından ilaç verile-
mez, bu durumda işbu form, iletişim bilgileri ve alerjiler vb. İle ilgili temel bilgileri, acil bir 
durumda hastaneye verilecek bilgileri dışında kullanılmamalıdır.

Kulüpler / kuruluşlar, ülkelerinde tıbbi tedavi uygulama yasalarını ve eşlik eden                    
yetişkinler tarafından ortak ilaç verilip verilemeyeceğini kontrol etmelidir.
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2.9 Şablon: Tıbbi form 

Tıbbi form
ÇOCUĞUN ADI SOYADI (takma isimler dahil):

Doğum tarihi: Kimlik numarası:

Bilinen alerjiler (örneğin gıdalara, böcek ısırıklarına, ilaçlara):

Şuan ilaç kullanıyor mu: � Hayır � Evet

Evet ise, lütfen hangi tip ve dozu belirtiniz:
Lütfen etkinlik süresi boyunca reçetelerin (ilaçlar ve gözlükler için) kopyalarını 
ve seyahat süresi de dahil olmak üzere etkinlik boyunca yeterli ilacı getirin.

Mevcut koşullar, ör. astım, epilepsi, sakatlık, düşük tansiyon, 
diyabet, migren eğilimi / bayılma / baş dönmesi, 
depresyon / anksiyete:

Önceki ameliyatlar ve hastaneye yatma işlemleri:



Baş ağrısı ve mide ağrıları gibi yaygın rahatsızlıklar için çocuğunuza ibuprofen, para-
setamol, aspirin gibi yaygın ilaçların uygulanmasına onay veriyorsanız lütfen aşağıda 
belirtin. Daha ciddi hastalıklar için çocuğunuz nitelikli bir doktora götürülecektir.
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Lütfen sağlık sigortasının ayrıntılarını sağlayın:
Sigorta şirketinin adı:
Sigorta poliçe numarası:

Çocuğunuzun güvende, koruma altında, iyi bakım sağlanmış ve 
tam olarak katılabilmesini sağlamak için eşlik eden yetişkinlerin 
ve etkinliğin organizatörlerinin bilmesi gereken başka bir şey var mı:

Yaygın ilaçları uygulama izni

�  Ben/Biz benim/bizim çocuklarımız için yaygın rahatsızlıklar için ibuprofen, paracetamol, 
aspirin gibi yaygın ilaçları alabileceği yönünde benim/bizim iznimizi veriyoruz.

�  Ben/BİZ  yaygın rahatsızlar için benim/bizim çocuğuma yaygın ilaç kullanılmasına 
izin VERMİYORUZ:

Tarih:       

Ebeveyn/yasal vasi ad soyadı :

Soyad ad:

İMZA: Doğum tarihi  

Soyad ad:

İMZA: Doğum tarihi  

Soyad ad:

İMZA: Doğum tarihi  

Oyuncunun adı



İdeal olarak, kulüpler / kuruluşlar, hem çocuktan çocuğa hem de yetişkinlerden çocuğa 
kötü muamele veya istismar riskini azaltmak için soyunma tesislerinin ve duşların 
kullanımı için bir politika geliştirmelidir. Çocuklar bu alanlarda özellikle savunmasızdır; 
çünkü soyunmanın birtakım aşamalarında bulunurlar ve diğer zamanlara kıyasla daha 
az denetime tabidirler.  

Hangi tesislerin uygun olduğunu ve bunların yalnızca çocukların kullanımına yönelik 
olup olmadığını veya genel halk ve yetişkinlerle paylaşılıp paylaşılmadığını kontrol edin.
Tesislerin hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından aynı anda kullanıldığı yerlerde, 
ayrı soyunma, duş ve tuvalet alanlarına erişim sağlanmalıdır. Aksi takdirde, ek denetim 
gerekli olacaktır veya gelmeden önce çocuklardan üstlerini değiştirmeleri istenmelidir.
Karma faaliyetler için, erkek ve kız çocukları için ayrı tesislerin mevcut olması gerekir.
Eğer bir çocuk kamusal alanda üst değiştirme ya da duş almaktan rahatsız oluyorsa, 
bunu yapması için herhangi bir baskı uygulamamalıdır. Bunun yerine, çocuk üstünü 
evde değiştirmesi konusunda teşvik edilmelidir.
Yetişkin personel ve gönüllüler aynı tesisleri kullanan çocuklarla aynı anda üst değiştir-
memeli veya duş almamalıdır ve hiçbir koşul altında çocukların önünde soyunmamalıdır.
Soyunma tesislerinde, gönüllüler ve personel tarafından video kayıt özelliğine sahip cep 
telefonu veya ekipman kullanımına izin verilmemelidir. Davranış kodları altında anlaşıla-
bilmesine rağmen, çocukların telefon kullanımından vazgeçirilmeleri gerekir. Çocukların 
telefon kullanmasına izin verilirse, güvenli ve kabul edilebilir kullanım hakkında bilgi veril-
melidir.
Ebeveynler kesinlikle gerekli olmadıkça değişen tesislere girmekten vazgeçirilmelidir. 
Bu gibi durumlarda, sadece çocuklarla aynı cinsiyetten bir ebeveyn soyunma tesislerine 
girebilir ve antrenörü önceden bilgilendirmelidir. Çocuklarla aynı cinsiyetten antrenörlük 
personelinin en az bir üyesinin ebeveyne eşlik etmesi gerekir.
Yetişkinler ve gönüllüler, özellikle karşı cinsten olanlar, çocuklar soyunurken soyunma 
tesislerinde bulunmamalıdır. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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2.10 Rehberlik notu: Soyunma tesislerinin 
gizliliği ve güvenli kullanımı 

 

Genel rehber

 

 

 
 

 

 

 

 



Soyunma tesisinin yetişkinler ve çocuklar tarafından karma kullanımı kaçınılmaz ise, en 
az iki personel veya gönüllü (çocuklarla aynı cinsiyetten) grubu denetlemelidir. Personel 
ve gönüllülerin yetişkin gözetimi ihtiyacını çocukların mahremiyet hakkı ile dengelemeye 
çalışması önemlidir. Örneğin, duşlardaki çocukları gözlemlemeye gerek yoktur.

Özellikle, denetim görevlileri, herhangi bir zorbalık veya çocukların fotoğraf çekmeleri 
açısından cep telefonu kullanımı konusunda bilinçli olmalıdır. Her iki durumun da ortaya 
çıkması durumunda, çocuklar konuşulmalı ve vaka, antrenör veya çocuk koruma birim 
yetkilisine bildirilmelidir, çünkü bu durum farkındalığın artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu 
gösterebilir.

Ebeveynler kendi çocuklarını veya kulüp / kuruluşun mutabakatı ile diğer çocukları 
denetleyebilirler. Diğer çocukları denetlerken, tüm personel ve gönüllüler için genel 
davranış kodlarını imzaladıklarından ve anladıklarından emin olmak önemlidir.

70

UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 2- Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması  

Çocukların tesisleri yetişkinlerle paylaşması gerektiği durumlarda, 
riskler aşağıdakilerle azaltılabilir:

•  Yalnızca çocuklar için ayrı bir alan veya zaman görüşme yapılması;
Ekip üyelerinin birlikte giysi değiştirdiği bir “ekip alanı” düzenleme
Çocuklardan giysilerini evde değiştirmelerimi  istemek.

•  
•  

Denetim



Uzaktaki oyunlara ve turnuvalara seyahat etmek çocuklar için hem güvenli hem de                       
eğlenceli olmalıdır.

Ebeveynler ve bakım sağlayıcılar, çocukları uzaktayken sıklıkla endişelenir, ancak dikkatli 
planlama ve hazırlık bu endişeleri hafifletmeye yardımcı olmalı ve çocuklarının çeşitli 
ihtiyaçlarını ve bir seyahatin potansiyel tehlikelerini göz önünde bulundurduğunuzu                      
göstermelidir.

Aşağıdaki hususlar, uygun çocuk koruma önlemlerinin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Çocukların yaşı ve sayısı göz önüne alınarak, gerekli denetim düzeyine karar verin.
Asgari yetişkin / çocuk oranları yasa ile belirlenmiş olabilir.

Tipik olarak, çocuklar ne kadar küçükse veya aktivite veya çevre ne kadar zorlaşırsa, 
çocukları güvenli bir şekilde denetlemek için gereken yetişkin sayısı o kadar fazla olur. 
Çocukların özel ihtiyaçları olduğunda, ek denetim ve destek gerekebilir.
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2.11 Rehberlik notu: Yatılı etkinlikler de dahil 
olmak üzere aktivitelerin ve gezilerin denetimi

 

Denetim düzeyleri



Uzun bir yolculuğu içeren herhangi bir etkinliği veya yatılı etkinliği denetleyen en az iki 
yetişkinin olması her zaman iyi bir fikirdir. Bir şey olursa, örneğin bir çocuğun hastaneye 
kaldırılması gerekiyorsa, diğer yetişkin çocukların geri kalanını denetlemeye devam edebilir. 
Erkek ve kadın denetçiler varsa, ör. soyunma odaları ve yatak odalarına giriş ile ilgili her 
birinin farklı rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak önemlidir.

Eğer çocuklar her zamanki ortamlarından uzakta maçlara ve eğitim kampları gibi diğer 
etkinliklere katılıyorsa, özellikle de bu durum  gece konaklamayı içeriyorsa, ek bakım ve 
destek gereklidir. Çocukları farklı bir alana / yere götürmeyi içeren tüm faaliyetler için bir 
risk değerlendirmesi önerilir. Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu’nda örnek bir risk değer-
lendirme formu bulunabilir.

Risk değerlendirmesinin amacı, bir seyahati iptal etmek için nedenler bulmak değildir! Risk 
değerlendirmesinin amacı potansiyel riskleri önceden tanımlamaktır, böylece bu riskleri 
ortada kaldırmak veya etkilerini azaltmak için önlem alınabilir. Örneğin, bir otelin konumu 
çocuklar için güvenli olmayabilir ve bu durum önceden biliniyorsa, farklı bir otele geçmek 
mümkün olabilir. Bu, seyahatin veya etkinliğin güvenli ve eğlenceli olmasını sağlar. Bir 
yolculuk veya etkinlik güvenli bir şekilde gerçekleştirilemezse, iptal edilmesi gerektiğini 
hatırlamak önemlidir.

Bu kılavuzlarda, "refakatçi yetişkin" terimi, yolculuklarda refakat eden çocuklara atıfta 
bulunmak için kullanılmaktadır. Bu yetişkinler, antrenörler gibi kulüp / kuruluşun personeli 
olabilir, ancak ebeveynleri ve diğer gönüllüleri de içerebilir. Eşlik eden bir yetişkin, destekçi 
olarak kişisel mevkide seyahat eden biri anlamına gelmez; söz konusu terim seyahatin 
güvenli ve keyifli olmasını sağlamak için sorumluluk almayı kabul eden birine atıfta bulunur.

Her durumda yol gösterici ilke, çocuğun en üstün yararı  büyük önem taşımaktadır. Eşlik 
eden yetişkinlerin çocuklara ve gençlere nasıl baktıkları, yaşlarına ve olgunluklarına uygun 
olmalıdır.

Refakatçi yetişkinler, çocukların bakımlarında her zaman güvenliği ve refahı için birincil 
sorumluluğu almada önemli bir rol oynarlar. Bu, çocuğun ebeveynini / bakıcısını bıraktığı 
zamandan başlar ve sadece ebeveynine / bakıcısına güvenli bir şekilde teslim edildiğinde 
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Genel bir kural olarak, aşağıdaki denetim olanları geçerlidir:
4-8 yaş arası çocuklar - her altı çocuk için bir yetişkin
9–12 yaş arası çocuklar - her sekiz çocuk için bir yetişkin
13-18 yaş arası çocuklar - her on çocuk için bir yetişkin

•  
•  
•  

Risk değerlendirmesi

Geziler ve yatılı etkinler  



veya anlaşıldığı şekilde sona erer. Herhangi bir kafa karışıklığını önlemek için çocuklarına 
bakma sorumluluğunun sona erdiği noktada ebeveynlere açıkça bildirilmelidir. Örneğin, bir 
geziden döndüklerinde ebeveynlerin çocuklarını kulüpten alacakları ya da çocukların kulüp 
alanına bırakılacakları ve daha sonra evlerine dönecekleri konusunda anlaşma sağlanabilir.

En iyi düzenleme, ebeveynlerin kendi çocuklarına gezilerde eşlik etmesidir. Bu, ebeveynle-
rin kulübün / kuruluşun bir parçası olduklarını hissetmelerine ve bir parçası olmalarına  
yardımcı olur. Ayrıca bu kulüpler / kuruluşlar üzerindeki sorumluluk yükünü hafifletir ve 
düzenlemelerle ilgili kafa  karışıklığı riskini azaltır.

İdeal olarak ve özellikle bir yatılı etkinlikten önce, etkinlik için çeşitli düzenlemeleri doğrula-
mak için ebeveynler ve çocuklar ile kısa bir toplantı yapılmalı veya bu bilgiler yazılı olarak 
sunulmalıdır. Ebeveynlere yolculuğu denetleyenler için acil irtibat numaraları verilmelidir. 
Çocuklardan yolculuk sırasında kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri için bir davranış 
kodu imzalamalarını veya bir kod geliştirmelerine yardımcı olmalarını istemek de yararlı 
olabilir.

Ebeveynler, çocuklarının katılımı için her zaman rıza vermelidir. Temel tıbbi ve acil durum 
irtibat bilgileri de yolculuktan önce alınmalıdır. Gönderilen örnek ve tıbbi formlar bu belgeye 
dahil edilmiş mi? Konuma bağlı olarak, bir doktor veya sağlık uzmanı dışında herhangi 
birinin ilaç tedavisi yapması yasalara aykırı olabilir. Kulüpler / kuruluşlar, bulundukları yer 
için hangi kuralların geçerli olduğunu belirlemelidir.

Çocukların güvenliğini ve refahını sağlamak. Bu, ulaşım ve konaklama dahil olmak 
üzere önceden bir risk değerlendirmesi yapmak anlamına gelecektir.
Gezi  öncesinde ve sırasında ebeveynlerle gerektiği şekilde iletişim kurmak.
Konaklama, varış yeri, program, yarışma detayları, kit ve ekipman listesi ve ulaşım gibi 
gerekli tüm detayların, araçların yollara uygun ve güvenli olmasını sağlamak da dahil 
olmak üzere düzenlenmesi veya onaylanması. Konuma bağlı olarak, ulaşım işleminin 
yalnızca belirli (gündüz) saatlerde yapılmasını sağlayabilir.
Muvafakatnamelerin ebeveynler ve çocuklar tarafından imzalandığını kontrol etmek.
Tıbbi gereksinimler, sakatlık, erişim ihtiyaçları veya ilaçlar da dahil olmak üzere özel 
ihtiyaçların farkında olmak. Bu, ülkeye bağlıdır, çünkü bazı ülkelerde ilaç verme veya 
çocuklara tıbbi tedavi verme ve bunu kimin yapabileceği konusunda katı kurallar vardır. 
Her durumda, refakatçi yetişkinlerin herhangi bir özel ihtiyaç hakkında net olması ve 
ebeveynler için acil irtibat numaralarına sahip olması gerekir.

•

•
•

•
• 
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Refakatçi yetişkinlerin rolü

Davranış kodlarında belirtilen beklenen davranışa ek olarak, refakatçi yetişkinler 
aşağıdakilerden sorumludur:



Çocukların gerekli seyahat veya kimlik belgelerine veya izinlerine sahip olup olmadık-
larını kontrol etmek.
Yolculuk sırasında tüm çocukların üzerlerinde acil durum telefon numaralarının bulun-
masını sağlamak.
Fiziksel olarak çocukların yanında olmak ve her zaman bulundukları yerlerin farkında 
olmak. Çocuklar kısa süreliğine bile gözetimsiz bırakılmamalıdır. Bu, refakat eden 
yetişkinlerin akşamları otellerde çocukları yalnız bırakmaması gerektiği anlamına gelir.
Önceden kararlaştırılmadıkça ve çocuğun ebeveynleri tarafından izin verilmediği 
sürece çocukların aile üyeleri dahil yetişkinlerle gruptan ayrılmasına izin vermemek.
Çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının farkında olmak ve bu ihtiyaçları uygun 
şekilde karşılamaya yardımcı olmak veya bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü çabayı 
göstermek.
Çocukların ve gençlerin diğer çocuk gruplarıyla iletişim kurabilmelerini sağlamak, örne-
ğin çocuklar sadece yerel lehçeler konuşursa veya iletişim güçlükleri yaşıyorsa tercü-
meye yardımcı olarak.
Ebeveynlerin acil irtibat numaralarının kopyalarını her zaman yanlarında bulundurmak 
ve sorunları derhal ebeveynlere bildirmek.
Çocukların güvenliği, korunması ve refahıyla ilgili tüm endişeleri, çocukların kaybolup 
kaybolmadığı da dahil olmak üzere, temsilci veya yönetime bildirmek.
Söz konusu ülkede yasal ise ve ebeveynler / bakıcılar tarafından önceden kararlaştırıl-
mışsa, çocuklara doğru ilaç ve dozajın verilmesi.
Çocukların geceleyin hiçbir yetişkinin odasında (aile üyeleri hariç) yalnız kalmasına 
veya yetişkinlerle aynı yatakta uyumasına izin vermemek.

•

•

•

•

• 

•
 

• 

• 

• 

•  
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Acil durumlar ve tıbbi acil durumlar

•  Acil bir durumda, bir çocuğun ebeveynleri ile derhal veya mümkün olan en kısa 
sürede temasa geçilmelidir.
Tıbbi acil bir durumda derhal tıbbi yardım aranmalıdır.•  



Her yıl genel bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmekle birlikte, göz önünde bulundu-
rulması gereken belirli konuların olması muhtemel olduğundan, bir yatılı etkinlik veya turnu-
va gibi belirli bir olay olduğunda risk değerlendirmesi yapmak her zaman yararlıdır.

Şablonda yer alan öğeler yalnızca öneri niteliğindedir ve etkinliğin ve kulübün / kuruluşun 
kendine özgü doğasına uyarlanmalıdır. Genel risk değerlendirmesinde olduğu gibi, tehlike-
ler tanımlandıktan sonra, çocuklar için spesifik riskler tespit edilmelidir. Örneğin, rıza eksik-
liği çocukların etkinliğe ebeveynlerinin izni olmadan katılmalarına neden olabilir. Her risk / 
endişe, ortaya çıkma olasılığına göre yüksek, orta veya düşük olarak derecelendirilmelidir. 
Riski yönetmek / azaltmak için gereken eylem her bir risk için belirlenmelidir. Riskler azaltı-
lamaz ve yüksek kalırsa, etkinliği iptal etmeyi düşünmelisiniz.

Etkinlik gerçekleştikten sonra, gelecekteki etkinlikler için planlara verilebilecek dersleri 
tanımlamak için riskleri gözden geçirmek yararlı olacaktır.
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2.12 Şablon: Özel risk değerlendirmeleri 
(faaliyetler)
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Endişe/tehlike 
alanı

Çocuklara
kaşı riskler

Risk düzeyi
Düşük/orta/

yüksek
Gerekli tedbir/çözüm

Ne zaman/
kim 

tarafından 
tedbirin 

yapılacağı

Faaliyet sonrası
gözden geçirme/

alınan dersler

Muvafakatnameler 
imzalamış alınmışsa
Yeterli denetim 
düzeyleri (denetçi 
çocuk oranı)
Davranış kodları 

Seyahat ayarlamaları 
 
Soyunma odaları/
tuvaletler
 

Sınırlar ve alana giriş 
kontrolleri

Kiminle irtibat 
kurulacağı dahil çocuk
koruma prosedürleri

Acil irtibat ve tıbbi bilgi

Yerel tıbbi tesisler 
 

Tıbbi onam ve onaylar

İzin ve ayarlamalarla
ilgili ebe-veynlerle
iletişim

Etkinlikler için
Spesifik rehberlik

Odaların dağılımı da 
dahil olmak üzere otel 
ve konaklama yeri
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2.13 Rehberlik notu: Çevrimiçi koruma 
ve güvenlik

 

Yetişkinler için riskler Çocuklar için riskler

Yetişkinlerin çocuklarla iletişimi
yanlış yorumlanabilir ve aşağıdakilere
yol açabilir:

Potansiyel soruşturma
Potansiyel disiplin cezası

·

 

·

 

· İsim, eposta adresi, telefon numarası
gibi kişisel bilgilere uygunsuz erişim, 
kullanım, paylaşımı 

Yanlış ve sorgulanabilir niyetlerle 
yetişkinlerle istenmeyen temas 
 
Uygunsuz materyal gönderilmesi 
 
Çevrimiçi zorbalık

Cinsel istismara yol açmak

· 

·
 
·

 
·
 

Genel prensipler

Fotoğraflar, filmler, video klipler ve sosyal medya futbol etkinliklerini ve programlarını 
tanıtmanın harika bir yoludur. Başarıları kutlamak, etkinlikleri tanıtmak ve insanları 
güncel tutmak için kullanılabilirler. Performans gelişimi ve analizi için de görüntüler 
kaydedilebilir.

Çevrimiçi yapılan bağlantılar hakkında dikkatlice düşünün. Birisi bağlandığında, bir 
mesaj gönderdikten veya birisini arkadaş ya da takipçi olarak eklediğinde, gizlilik ayar-
larına dikkat edilmedikçe yayınlanan her şeyi görebilir. Güvenli tarafta olmak için 
sosyal medyaya izinsiz hiçbir şey gönderilmemelidir. Bu, çocuklarla doğrudan mesaj-
laşma ve bir çocuğun refahını tehlikeye atabilecek, zarar görmesine neden olabilecek 
veya dernek / kulübü itibarsızlaştırabilecek sosyal medya sitelerine yorum yapmayı 
içerir.

Antrenörler ve gönüllüler, ekiplerindeki çocuklarla kişisel sosyal medyalarını kullanarak 
çevrimiçi "arkadaş" olmamalıdır. Facebook gibi kişisel sayfalar yerine, ebeveynleri 
içeren veya bir kulüp / kuruluş web sayfası veya sohbet aracı aracılığıyla grup metinleri 
veya mesajları kullanılmalıdır. Bu bilgiyi güvenli ve şeffaf tutar. Herkes söylenenleri 
görebilir ve niyetlerin yanlış anlaşılması daha az olasıdır.



İstismar içeren, ayrımcı veya cinsel açıdan müstehcen mesajlar, resimler veya videolar 
asla çevrimiçi olarak yayınlanmamalıdır. Tüm iletişim mümkünse ve aksi kararlaştırıl-
madıkça ebeveynler veya vasiler aracılığıyla yapılmalıdır.

İstismar içeren, ayrımcılık veya müstehcenlik içeren mesajlar veya gönderiler alınırsa, 
bunları çocuk koruma bireysel temsilcisine rapor etmelidir. Çocukların filme alınması 
veya fotoğraflanması veya sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak makul görülmeyecek 
şekilde davranan herkes rapor edilmelidir. Alınan bu tür malzemeler, uluslararası 
hukuka göre bir suç olarak kabul edilebileceğinden bireysel temsilciye GÖNDERİLME-
MELİDİR. Bunun yerine, bireysel temsilci bu tür materyallerin alındığı konusunda 
uyarılmalıdır.

Çoğu durumda, yanıtlara katılmak durumu tırmandırabileceğinden, en iyi yanıt  veril-
memesidir. Bireysel temsilciye bildirilene kadar mesajları veya diğer materyalleri silme-
yin, çünkü kanıt açısından gerekli olabilirler.

Anaakım medyanın futbola verdiği yeri izlemek ve kontrol etmek zor olabilir. Bu, özellik-
le kulüpler / kuruluşlar tarafından davet edilmedikleri durumlarda geçerlidir. Ancak, 
medya davet edildiğinde, çocukların korunmasına nasıl yardımcı olabilecekleri konu-
sunda birtakım rehberlikler sağlanabilir.

Ebeveynlerin ve çocukların fotoğraflarının / videolarının kullanımı için onay verdiklerin-
den emin olmak ve medyaya önceden izin vermeyen çocukları belirlemek;
Medyaya kuruluşun tüm çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir ortam yaratmayı amaçla-
dığını bildirmek ve sporda çocuk korumaya yönelik taahhüdünü açıklamak;
Medyadan, sömürücü veya zararlı olarak görülebilecek çocukların fotoğraflarını 
çekmemesini isteme, ör. soyunmuş çocukların fotoğrafları / videoları;
Sınırlı erişim alanlarını belirtmek ve medyadan bunlara saygı duymasını istemek;
Medyaya hiçbir koşulda soyunma tesislerine girmemesi talimatını vermek;
Medyadan çocukların adresler gibi özel bilgilerini yayınlamamasını istemek.
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Prensip 2- Kurumsal hazırlık ve önlemenin sağlanması  

Anaakım medya

Buna şunlar dahildir:
•  

•
 

•
 

•
 •
 •
 



PRENSİP

Farkındalık yaratma
 

3



Kapsamlı yazılı çocuk koruma prosedürlerine sahip olmak çocukları korumak için yeterli 
değildir. Bunların kuruluşun kültürünün bir parçası olmaları için uygulamaya konmaları 
gerekir.

Prensip 3, çocukları korumak için alınan önlemler hakkında iletişimin önemine odaklan-
maktadır. Bu, futbolla ilgilenen herkesin koruma önlemleri ile ilkeleri ve bunların kulüpler 
/ federasyonlar için ne anlama geldiklerini anlamalarını sağlamak için eğitim ve farkında-
lık yaratmayı içerir.

.
İletişim ve farkındalık yaratma, hem gönüllü olarak hem de çalışanlar (antrenörler, 
hakemler ve sağlık personeli gibi), aynı zamanda çocuklar ve ebeveynler için futbolda 
çalışanlar için önemlidir. Çocuklar, ebeveynler ve topluluk üyelerinin, konunun ciddiye 
alındığından emin olabilmeleri için sporda çocuk koruma çabalarının farkında olması 
gerekir. Çocuklar ve ebeveynlerin de endişelerini ne zaman bildireceklerini bilmeleri 
gerekir.
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Sporda çocuk koruma politikasına sahip olmak ve vakalardan kaçınmak için prosedürler 
ve önleyici tedbirler almak, koruma çalışmalarının sağlanması için yeterli değildir. 
Benzer şekilde, kötüye kullanımın nasıl ele alınacağını veya endişelerini nasıl dile 
getireceğini bilmiyorsa, istismar davasına nasıl kurumsal tepki verileceği konusunda bir 
eylem planı geliştirmek çok değerli değildir.

Sporda çocuk korumayı uygulamaya koymak ve olumlu bir fark yaratmasını sağlamak 
için, futbolla ilgilenen herkesin konunun öneminin farkında olması ve politikaları ve 
prosedürleri hem anlayabilmesi hem de uygulayabilmesi için gerekli bilgiye sahip olması 
önemlidir.

Bu, bilgilendirme broşürleri, posterler ve kılavuzlar dahil olmak üzere çeşitli yollarla ve 
aynı zamanda en etkili şekilde eğitim yoluyla elde edilebilir.

Federasyonların / kulüplerin eğitim sağlamasına yardımcı olmak için UEFA, UEFA 
Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu ile uyumlu bir dizi çevrimiçi kurs geliştirmiştir. Bu 
e-öğrenme kurslarına herhangi bir yerden erişilebilir; İngilizce, Fransızca, Almanca ve 
Rusça dillerinde olup, her bir konu hakkında gerekli bilgileri etkileşimli bir biçimde sunar, 
vaka senaryolarını açıklar ve ek bilgilere bağlantılar içerir.
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3.1 E-öğrenme, eğitim ve akıl hocalığı 
hakkında bilgi

 



Farkındalık yaratma - Bu kısa kurs, çocuk koruma kavramını, neden önemli olduğunu 
ve UEFA'nın koruma taahhüdünü tamamlamak ve özetlemek için sadece 15 dakika 
sürer. Hazırlık kursu olduğu için, diğer e-öğrenme kurslarına başlamadan önce buradan 
başlamanız önerilir. Ebeveynler de dahil olmak üzere futbolla ilgilenen herkes için 
uygundur. www.uefa-safeguarding.eu/elearning-aitivity adresinden erişilebilir
 
Antrenörler için çocuk koruma - Bu kurs yaklaşık 45 dakika sürer ve özellikle antre-
nörler içindir. Kurs, çocukların korunmasında oynadıkları merkezi rolü kabul ederek, 
istismar belirtilerini tanıma, futbol ortamındaki çocuklar için belirli risk durumları ve 
korunma endişelerine nasıl cevap verileceği gibi konuları kapsar. www.uefa-safeguar-
ding.eu/elearning-coach adresinden erişilebilir

Personelin korunması - Bu kurs yaklaşık 30 dakika sürer ve uzman kursunu tamamla-
ması gereken antrenörler hariç tüm personel ve gönüllüler için uygundur. Futbolda yer 
alan çocuklar için belirli risk durumları ve korunma endişelerinin nasıl rapor edileceği gibi 
konuları kapsar. www.uefa-safeguarding.eu/elearning-staff adresinden erişilebilir

Çocuk koruma birim temsilcisi - Bu uzmanlık kursunun tamamlanması yaklaşık 45 
dakika sürer ve çocuk koruma birim temsilcisi olarak atananlar için tasarlanmıştır. Antre-
nör veya personel e-öğrenme kursu aracılığıyla edindikleri bilgileri temel alarak, birim 
temsilcinin sorumluluklarıyla ilgili temel konuları kapsar; örneğin, bir vakayı sosyal 
hizmetler veya polis gibi dış kuruluşlara yönlendirmek gerektiğinde ve çocuklar istismar 
edildiğini ifşa ettiklerinde durumun nasıl ele alınacağı. www.uefa-safeguarding.eu/elear-
ning-csfp adresinden erişilebilir
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Mevcut olan e-öğrenme kursları



PRENSİP

4
Diğerleriyle çalışma ve 

endişeleri bildirme



Her ne kadar önleyici tedbirler (Prensip 2) bir çocuğun futbol ortamında zarar görme 
olasılığını azaltsa da, endişe yaratan durumlar olabilir. Böyle bir durumda, kuruluşların 
uygun şekilde nasıl tepki vereceğini bilmesi ve ilgili çocuğun uygun yardımı almasını 
sağlamak önemlidir.

Prensip 4, çocuk koruma endişelerine ilk kurumsal tepkinin nasıl verileceğini ve dış kuru-
luşların sürece nasıl dahil edilmesi gerektiğine karar vermeye odaklanmaktadır. Bunlar, 
bağlama bağlı olarak polis, çocuk koruma kuruluşları ve sosyal hizmetleri içermektedir. 
Vakaların nasıl yönlendirildiği ve çocuk koruma kurumlarının ne zaman ve nasıl dahil 
edilmesi gerektiğini belirleyebilecek ulusal / yerel yasalara bağlıdır.

Çocuklar hakkındaki endişelerin nasıl rapor edileceğini bilmek kritik öneme haizdir ve 
bu, kulüp / federasyon içinde bildirilecek vakalar için bir kanala sahip olmayı ve gerekti-
ğinde dış kurumlara yönlendirmeyi içerir. Ayrıca, uygun tedbirlerin alındığından emin 
olmak için raporların izlenebilmesi açısından bilgilerin gizli tutulmasını ve kayıtların tutul-
masını sağlama ihtiyacını da doğurur.
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Bu şablon, polis veya çocuk koruma hizmetleri gibi dış kuruluşlara yönelik çocuk koruma 
vakalarının bildirilmesi için bir başvuru formu şablonudur. Telefonla bir yönlendirme 
yapılırsa, yazılı bir kayıt olması için her zaman daha sonra bir yönlendirme formu doldu-
rulmalı ve gönderilmelidir.

Bazı kurumların, özel bir form kullanmak şeklindeki gibi yönlendirmelerin belirli bir şekil-
de yapılmasını gerektirdiğini unutmayın.. Kulüpler / kuruluşlar, başvuruların belirli bir 
biçimde yapılması gerekip gerekmediğini belirlemek için kendi alanlarında polis ve 
sosyal hizmetler gibi ilgili çocuk koruma hizmetleriyle irtibat kurmalıdır. Bu koruma 
prosedürleri geliştirilirken yapılmalıdır -yönlendirme gerekene kadar beklenmemelidir.
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4.1 Şablon: Yönlendirme formu 
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Prensip 4- Diğerleriyle çalışma ve endişeleri bildirme 

Yönlendirme formu: Sporda çocuk korumaya 
yönelik endişeler 

İşbu yönlendirme şunlarla ilgilidir:

Çocuğun güvenliği ve refahıyla ilgili olası istismar veya endişeler: EVET /HAYIR

Bir yetişkine ilişkin şüphe: EVET /HAYIR

Risk düzeyi:

İvedi        Yüksek         Orta         Düşük         

İlgili çocuğun / kişinin ayrıntıları:

İsim:

Yaş:

İrtibat bilgileri:

İlgili çocuğun / kişinin özel ihtiyaçları 
var mı? 

Çocuğun ebeveynlerinin / yasal vasilerinin isimleri ve iletişim bilgileri:

İşbu yönlendirme formunu dolduran 
kişi ve kuruluşun adı:

Yönlendirme tarihi:

Yönlendirmenin yapıldığı kişi ve 
kuruluşun adı ve irtibat bilgileri:

Ne oldu/endişe nedeni: 

Vakayı/endişeyi başka kim biliyor? Tanık veya dahil olan biri var mı? 
Evetse, irtibat bilgilerini verin.

Şuana kadar hangi destek verildi ya da tedbir alındı? 

Bu yönlendirme çocukla ilgiliyse, çocuk ve ebeveynlerle görüşüldü mü? 
Evetse, görüşleri nedir? Değilse, neden?
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4.2 Şablon: Yönlendirme akış şeması 

Bu örnek bir yönlendirme akış şemasıdır. Bu akış şemaları, endişe verici durumların 
kovuşturulmasını göstermek için yararlıdır. Kulüpler / kuruluşlar tarafından ulusal 
bağlamı ve yerel çocuk koruma hizmetleriyle yapılan tartışmaları yansıtacak şekilde 
uyarlanmalıdır.

Çocukla ilgili endişe ya da yetişkin 
davranışı ile ilgili şüphe

Polisle irtibata geçin

ÇKBY’e bildirin
ÇKBY’e bildirin

Ön durum tespiti - kovuşturma değil

Endişeler geçerli

Çocuk koruma 
hizmetlerine bildirme

Çocukla ilgiliyse, 
çocuk/ebeveynler için

güvenliyse yönlendirme 
için rıza alın

Başka eyleme gerek yok? 
Alınan dersler / takip noktaları

Koruma tedbirlerini beslemek için alınan
dersleri Gözden geçirme, kayıtların tam 

olduğundan emin olma Gözden geçirme, 
kayıtların tam olduğundan  emin olma

Sadece davranış kodları sorunu mu?
Askıya alma/eğitim/ihtar

Gerekli tedbir üzerine anlaşmak

Ek tedbir gerekli mi? 
Alınan dersler / 
takip noktaları?

Hayatı tehdit edici bir durum mu?
EVET

HAYIR 





5
PRENSİP

5
Sporda çocuk korumanın 

başarısının ölçülmesi 



Sporda çocukların korunması bir yolculuktur. Her şeyi bir kerede yapmak imkansızdır ve 
tüm önleyici koruma tedbirleri alındığında bile, futbol ortamındaki değişiklikleri dikkate 
almak için tedbirlerin geliştirilmesi gerekir.

Prensip 5, koruma tedbirlerini periyodik olarak dikkate alma ve bunları uygulamaya 
yönelik ilerlemeyi gözden geçirme ihtiyacına odaklanmaktadır. Bu konuda yardımcı 
olmak için, UEFA uygulama kılavuzu bronz, gümüş ve altın koruma uygulama düzeyleri-
ne ulaşmak için temel adımları listeler (bkz. Öz değerlendirme formu sayfa 23).

Bu periyodik gözden geçirme, başarıyı kutlamak ve diğer kulüplerle / derneklerle payla-
şılabilecek iyi uygulama örneklerini vurgulamak için bir fırsat da sağlamaktadır.
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Bu form, çocuklara yönelik minimum güvenlik gereksinimlerini karşılamak için gerekli 
eylemleri planlamak ve koruma prosedürlerini daha da geliştirmek için kullanılabilir. 
Yıllık olarak tamamlanmalıdır, ancak düzenli olarak gözden geçirilmelidir (her üç ayda 
bir tavsiye edilir). Öz değerlendirme formunda gösterilen ilerleme, bu formda gerekli 
eylemleri bildirmelidir.

Kaynakların kullanılabilirliğini yansıtan, aşağıda gösterildiği gibi kulüpler / federasyon-
lar ve taban kuruluşlar için farklı gereksinimler vardır. Açıkçası tüm eylemleri bir anda 
tamamlamak mümkün değildir, bu nedenle kulüpler ve kuruluşlar, bronzdan başlayıp 
altınla bitirerek bir seferde bir seviye tamamlamalarına izin vermelidir.

Gereksinimleri aşan noktaları kaydetmek ve kabul etmek için başka eylemler de ekle-
nebilir. Örneğin, bir kulüp, sporda çocuk korumayı gözden geçirmek veya prosedürlerin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak için genç oyuncular grubu kurabilir veya büyük bir 
kulüp, birbirlerini destekleyebilecek ve vakaların ve de endişelerin rapor edilmesini 
teşvik edebilecek bir akran grubu kurmaya karar verebilir. 
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5.1 Eylem planı ve ilerleme formu  

Form üç eylem düzeyine dayanır:

BRONZ – ASGARİ gerekli
GÜMÜŞ - Orta Seviye
GOLD - Kapsamlı koruma yerinde

→ 
→ 
→ 
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Planın geliştirilmesine dahil olanlar
Plan / gözden geçirme  tarihi EYLEM VE İLERLEME: 

Eylem Taban kuruluşları Diğer klüpler için Bir sonraki dönem için planlar:

Bronz Gümüş Altın Bronz Gümüş Altın Gerekli
eylem

Planlanan
eylem

Ne zaman/
kim

tarafından:

ÇOCUK KORUMA TALİMATI

ÇKT taahhüt beyanı

ÇKY imzalanıp
onaylanması

Ör: çocuklar ve 
ebeveynler için ÇKT farklı 
formatlarda hazırlandı

ÇKBY eğitime alındı
ÇKBY irtibat bilgileri
yayınlandı
ÇKBY uzman/sürekli 
eğitim YA DA çocuk 
koruma uzmanı işe alındı

ÇKT ebeveynler, çocuklar 
ve personelle bağlantılı 
olarak geliştirildi /gözden 
geçirildi

ÇKT ülke kanun ve
usullerini yansıyor:
istismar tanımı

ÇOCUK KORUMA BİRİM YETKİLİSİ
ÇKBY aday gösterilmiş/kabul edildi

PERSONEL / GÖNÜLLÜLÜK
Güvenli işe alım/istihdam
kontrolleri / prosedürleri

Tüm personeller için 
prosedürler doğrultusunda 
güvenli işe alım / istidam
kontrolleri
Sporda çocuk koruma ve 
ÇKT eğitimi/oryantasyonu 
tüm personel ve 
gönüllülere verildi
Çocuk koruma ve
ÇKT güncelleme/tazeleme 
eğitimleri tüm personel ve 
gönüllülere verildi
Personel ve gönüllüler 
davranış kodlarını imzaladı
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Davranış kodları personel/
gönüllüler tarafından 
geliştirildi
Çocuk ve ebeveynler için 
spesifik davranış kodları

Çocuklar için sporda çocuk 
koruma oryantasyonu/
eğitimi verildi
Ebeveynler için sporda 
çocuk koruma 
oryantasyonu/eğitimi verildi

Çocuk dostu formatlarda
çocuk korumaya yönelik 
farkındalık artırma

Davranış kodları 
ebeveynler tarafından
imzalandı

ÇKT ortaklık ve tedarikçilik
sözleşmesine eklendi

Ortaklar ve tedarikçiler için
farkındalık artırma eğitimi 
verildi

Genel risk değerlendirmesi
yapıldı
Faaliyetler için risk 
değerlendirmesi yapıldı

Güvenli olmadığında 
faaliyetlerin iptal edilmesi 
örn. Ne zaman

Muvafakatnamelerin ebeveyn 
ve çocuklarca imzalanması

Davranış kodları
çocuklar tarafından
geliştirildi ve imzalandı
Çocuk ve ebeveynler
ÇKBY ile irtibata geçmeyi /
endişeleri dile getirmeyi bilir

ÇOCUK VE EBEVEYNLERİN KATILIMI

ORTAKLAR VE TEDARIKÇİLERİ KATILIMI

GÜVENLİ ÇALIŞMA

Planın geliştirilmesine dahil olanlar
Plan / gözden geçirme  tarihi EYLEM VE İLERLEME: 

Eylem Taban kuruluşları Diğer klüpler için Bir sonraki dönem için planlar:

Bronz Gümüş Altın Bronz Gümüş Altın Gerekli
eylem

Planlanan
eylem

Ne zaman/
kim

tarafından:



94

UEFA üye federasyonları için Çocuk Koruma Uygulama Kılavuzu
Prensip 5- Sporda çocuk korumanın başarısının ölçülmesi 

Denetim ve yatılı etkinliklere 
yönelik prosedür / politika

Soyunma odaları, tedavi vs. 
yönelik prosedür/politika
Medyaya yönelik
prosedür/politika

Prosedürler  ebeveyn ve 
çocuklarla birlikte geliştirildi

Nasıl/ne zaman bir endişeyi 
yönlendirmek gerekir örn. 
Yönlendirme akış şeması

Dosyada/mevcut şekilde 
vakaları bildirmek üzere 
isim ve irtibat bilgileri

Bildirme prosedürlerine
yönelik kurularla 
koordinasyon/anlaşma
Gerekli olduğunda çocuk 
koruma tavsiyesi verecek 
uzman kurumlar, belirlendi

Endişe/yönlendirmeler
kayıt edildi ve güvenli/gizli 
tutuluyor
Yönlendirilen vakaların
takibi yapıldı/sürekli irtibat

Sporda çocuk korumanın 
iyileştirilmesine yönelik eylem 
planı hazırlandı kabul edildi
Sporda çocuk korumanın
iyileştirilmesine yönelik 
eylem planı düzenli
gözden geçirilip güncellendi

Teknoloji/sosyal medya
kullanımına yönelik 
prosedür/politika

ENDİŞELERE KURUMSAL TEPKİ VERMEK VE DİĞERLERİYLE ÇALIŞMA

İLERLEMENİN İZLENMESİ

Planın geliştirilmesine dahil olanlar
Plan / gözden geçirme  tarihi EYLEM VE İLERLEME: 

Eylem Taban kuruluşları Diğer klüpler için Bir sonraki dönem için planlar:

Bronz Gümüş Altın Bronz Gümüş Altın Gerekli
eylem

Planlanan
eylem

Ne zaman/
kim

tarafından:
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Sporda çocuk koruma tedbirleri 
düzenli olarak gözden geçirildi
(öz-değerlendirme)

Revize prosedür ve süreçlere 
çocuk koruma vakalarından 
öğrenilenler eklendi

ÇK prosedürleri ve  süreçleri 
harici/bağımsı
değerlendirmeye tabi tutuldu

Planın geliştirilmesine dahil olanlar
Plan / gözden geçirme  tarihi EYLEM VE İLERLEME: 

Eylem Taban kuruluşları Diğer klüpler için Bir sonraki dönem için planlar:

Bronz Gümüş Altın Bronz Gümüş Altın Gerekli
eylem

Planlanan
eylem

Ne zaman/
kim

tarafından:
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