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•Okula çok fazla devamsızlık yapıyorsa 

•Para ya da yemek için çalışıyor, dilencilik 

yapıyor, ihtiyacı karşılığı kadar hırsızlık ya-

pıyorsa 

•Vücudu zayıf düşmüşse 

•Pis giyimliyse ve kötü kokuyorsa 

•Fiziksel yaralanmalarında doktora götürül-

mediğini gözlemliyorsanız 

•Sigara ya da madde kullanımı ya da kendi-

ne zarar verme gibi alışkanlıkları varsa 

 

BİR ÇOCUK;  

İHMAL EDİLİYOR OLABİLİR! 

Çocuk ihmali çocuklara yapılan kötü mua-

melenin en yaygın şeklidir. Ne yazık ki ih-

mal, çocuk istismarı kadar görünür bir ya-

ra ve iz bırakmadığı için, istismar kadar 

çok dikkat çekmez ve çoğunlukla ihbar 

edilmez. Fakat araştırmalar ihmalin de en 

az istismar kadar zararlı olduğunu, özellik-

le çocuğun erken beyin gelişimine çok fazla 

zarar verdiğini göstermektedir. 

ÇOCUK İHMALİ 
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Her vatandaş çocuğa karşı 

işlenmekte olan  

istismar suçunu bildirmekle 

yükümlüdür.  

Bu hem yasal hem vicdani bir 

sorumluluktur. 

ÇOCUK İSTİSMARI  
İNSANLIK SUÇUDUR! 

        CİNSEL İSTİSMAR 

         15 yaşını henüz tamamlamamış   
çocuklara yönelik cinsel davranış 
gerçekleştirmek. 

         15 yaşını doldurmuş olan      
ancak zihinsel yetenekleri ge-
lişmemiş çocuklara yönelik 
cinsel davranış gerçekleştir-
mek. 

15 yaşını doldurmuş ve zihinsel ye-
tilerinde bir eksiklik bulunmayan 
çocuklara yönelik cebir, tehdit, hile 
veya iradeyi sakatlayan başka bir 
neden kullanılarak cinsel davranış 
gerçekleştirmek. 

        Mağdur çocuğa karşı herhangi 
bir tehdit, cebir veya hile    kulla-
nılması suçun oluşması bakımın-
dan şart olmadığı gibi çocuğun 
rızasının olması dahi suçun olu-
şumunu engellememektedir.    

        Cinsel bir davranışın mutlaka    cinsel 
saldırı özelliği taşıması    suçun oluşu-
mu bakımından şart değildir. Suçun 
oluşması için «sarkıntılık» veya 
«cinsel taciz» niteliğinde bir eylem bile 
yeterli sayıldığından mağdurun vücut   
dokunulmazlığının ihlal edilmesi dahi 
suçun oluşumu bakımından şart değil-
dir.  

KAMU GÖREVLİSİNİN  

SUÇU BİLDİRMEMESİ 

(1) Kamu adına soruşturma ve kovuştur-
mayı gerektiren bir suçun işlendiğini göre-
viyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili 
makamlara bildirimde bulunmayı ihmal 
eden veya bu hususta gecikme gösteren 
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar  
hapis cezası cezalandırılır.  
 
(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi 
tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki 
fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 

TCK Madde 279: 

´      Ensest, eşler dışında aile bireylerinden birinin, 
cinsel doyum amacıyla ailenin diğer bir üyesi 
ile cinsel temasa kadar giden bir ilişkide bu-
lunmasına denir. 

ENSEST 

        Ensest kurbanlarının çoğunluğu, bu ilişkiyi biri-
lerine, özellikle anneye, bir akrabaya, öğretme-
ne, yakın bir arkadaşa veya başka bir yetişkine 
anlatmak gereksinimi duyarlar. Sadece az sayı-
daki ensest kurbanının bundan hiç kimseye söz 
etmemeyi tercih ettiği görülmüştür. İlişkinin 
söylendiği kişi ise mağdura inanmama veya bu 
konuya karışmama biçiminde tepkide bulunur. 

        TCK’ nın 77/f maddesi, çocukların cinsel          
istismarı suçunu «insanlığa karşı işlenen 
bir suç»  kapsamında  değerlendirdiğin-
den bu suç kapsamında         herhangi 
bir zamanaşımı işlemesi söz konusu              
olmayacaktır. 

İstismara uğramış bir çocuğu korumanız 
gerekirse;  
1) Sakince çocuğu dinleyin 
2) Kızgınlığınızı, üzüntünüzü belli etmeyin 
3) Asla sorgulamayın, olay hakkında bilgi 

almaya çalışmayın 
4) Gerekli yerlere başvurun ki uzmanlar 

sorulması gerekenleri uygun bir biçimde 
sorsun. 

5) İstismar olayında çocuğun hiçbir suçu 
olamayacağını siz de unutmayın. 


