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ÇOCUK İHMALİ
İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları  

karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal  
gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.

İHMAL

DUYGUSAL İHMAL

FİZİKSEL İHMAL

EĞİTİMSEL İHMAL



FİZİKSEL İHMAL

• Çocuğun temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmaması

• Çocuğa düzenli ve besleyici öğünlerin, temiz ve yeterli giysinin sağlanmaması

• Çocuğun bakacak yetişkin bulunmadan uzun süre yalnız bırakılması

• Çocuğun gece geç saatlere kadar nerede olduğunun bilinmemesi ve umursanmaması

• Çocuğun terk edilmesi veya kendine zarar verebileceği durumlarda denetimsiz bırakılması



DUYGUSAL İHMAL

• Çocuğa yetersiz ilgi ve şefkat göstermek

• Çocuğun aile içinde şiddet ve kötü muameleye şahit olmasına izin vermek

• Çocuğun alkol, uyuşturucu kullanmasına izin vermek.

• Çocuğun suç işleme, saldırganlık gibi uyumsuz davranışlarına destek olmak ya da bu davranışları  
görmezden gelmek.



EĞİTİMSEL İHMAL

• Çocuğun zorunlu yaşa gelmesine rağmen okula gönderilmemesi,
• 18 yaşın altında olmasına rağmen çalışmaya zorlanması, Okula devamlılığının sağlanmaması,
• Okula devam etmediği bilinmesine rağmen müdahalede bulunulmaması,
• Eğitimin başarısı için gerekli ihtiyaçların karşılanmaması ve gerekli desteğin sağlanmaması.

Çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmaması (yeme, içme,  
barınma vb.) fiziksel ihmaldir. Bu ihtiyaçları maddi durumunuz  
ölçüsünde karşılamanız gerekmektedir. Çocuğunuzun istekleri  

maddi durumunuzu aşıyorsa uygun yaklaşım şekliyle  
çocuğunuza anlatmalısınız.



• Okula çok fazla devamsızlık yapıyorsa

• Para ya da yemek için çalışıyor, dilencilik yapıyor, ihtiyacı karşılığı kadar hırsızlık yapıyorsa

• Vücudu zayıf düşmüşse

• Pis giyimliyse ve kötü kokuyorsa

• Fiziksel yaralanmalarında doktora götürülmediğini gözlemliyorsanız

• Sigara ya da madde kullanımı ya da kendine zarar verme gibi alışkanlıkları varsa

BİR ÇOCUK ;

İHMAL EDİLİYOR OLABİLİR !



İhmalin çocuk üzerindeki etkileri nelerdir?

• Gelişim geriliği

• Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri

• Davranış problemleri

• İletişim problemleri

• Yalnızlık ve korunmasızlık hissi

• Madde bağımlılığı

• Suça yönelme riski

Çocuk ihmali çocuklara yapılan kötü muamelenin en  
yaygın şeklidir. Ne yazık ki ihmal, çocuk istismarı  

kadar görünür bir yara ve iz bırakmadığı için, istismar  
kadar çok dikkat çekmez ve çoğunlukla ihbar  

edilmez. Fakat araştırmalar ihmalin de en az istismar  
kadar zararlı olduğunu, özellikle çocuğun erken beyin  

gelişimine çok fazla zarar verdiğini göstermektedir.



• Topluma ve kendine  
güven eksikliği,

• Kendine zarar verme ve  
intihar eğilimi,

• Depresyon,

• Gelişim geriliği ve

• gelişmemiş benlik bilinci,

• Duygularını yönetme  
eksikliği,

• Sosyal ilişkilerde  
iletişimsizlik,

• Şiddet eğilimi,

• Aşırı alışveriş, kumar,
alkol, uyuşturucu gibi
değişik bağımlılıklara
yatkınlık.

Çocukluğunda İhmale Maruz Kalmış Olan Yetişkinlerde İhmalin
Etkileri Nelerdir?

MİNİK BEDENİMİN

SESİ OL



ÇOCUK İSTİSMARI

0-18 yaş grubundaki çocuğun;  
sağlığını, fiziksel gelişimini, psiko-
sosyal gelişimini bilerek veya  
bilmeyerek olumsuz etkileyen her  
türlü harekete “ÇOCUK İSTİSMARI”  
denir.

ÇOCUK İSTİSMARI

FİZİKSEL İSTİSMAR DUYGUSAL İSTİSMAR

EKONOMİK İSTİSMAR CİNSEL İSTİSMAR



FİZİKSEL İSTİSMAR



Fiziksel İstismar

• Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin
tarafından yaralanması ya da
örselenmesidir.

• Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin
kullanılmasına kadar devam edebilir.

• En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en
kolay olan istismar şeklidir.

Çocuğa fiziksel istismarda bulunan yetişkinler
genelde bunu disiplin ya da cezalandırma amaçlı
yaptıklarını ifade ederler. Ancak bu durum çocukta
gerek fiziksel gerek ruhsal ciddi etkilere yol açabilir.
Özellikle deri, iskelet sistemi ve merkezi sinir
sisteminin zarar görmesi fazla olasıdır. Fiziksel
istismarın şekli ve şiddetine bağlı olarak diğer
organlar da büyük zararlar görebilir.



FİZİKSEL İSTİSMAR MI NORMAL YARALANMA MI ?



UNUTMAYIN!!!



Duygusal İstismar

Duygusal istismar kişiye duygusal ya  
da ruhsal sağlığını tehlikeye atacak  
derecede ağır sözlü tehditler  
yapılması, alay edilmesi ya da küçük  
düşürücü yorumlarda bulunulması,  
eleştirilmesi, aşağılanması olarak  
tanımlanabilir.

Sistemli bir şekilde çocuğun  
görmezden gelinmesi, aşağılanması,  
alay edilmesi vb. duygusal istismar  
kapsamındadır. Çocuğun benlik  
saygısını ve duygusal gelişimini  
olumsuz şekilde etkileyen davranış  
kalıplarının tamamı duygusal istismar  
olarak tanımlanabilir.



Çocuğu her konuda suçlama, diğer istismar ya da  
ihmal türleri ile tehdit etme, genel olarak reddedici  
ve düşmanca tavır, katı biçimde cezalandırma,  
çocuğun davranışlarının yaratıcılığını kısıtlayacak  
biçimde aşırı derecede denetlenmesi ya da kendi  
tercihleri dışında seçimlere zorlanması da duygusal  
istismar çerçevesinde sayılabilir. Bunların yanı sıra  
kardeşler arasında ayrım ya da kıyas yapılması ve  
değer verilmemesi de bu çerçevededir.

Duygusal
istismar



BİR ÇOCUK DUYGUSAL İSTİSMARA MARUZ KALDIĞINDA

• Anne-babadan korkabilir

• Anne-babadan nefret ettiğini söyleyebilir

• Kendine karşı güvensizlik yaşayabilir

• Kendileri hakkında kötü konuşabilir (aptalım vb.)

• Yaşından daha küçük davranışlar sergileyebilir

• Konuşmada değişiklik yaşayabilir (kekemelik vb.)

• Çok sinirli olabilir ya da tam tersi fazlaca içine kapanabilir

• Ders başarısı düşebilir

• Alt ıslatma davranışı görülebilir.



Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi  
kazanç elde etme isteğidir (çocuğun çalıştırılması).

Ekonomik İstismar

Ebeveynler  çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler.



Cinsel İstismar
Çocuğun, bir erişkinin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak

kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulması  şeklinde tanımlanır.



CİNSEL İSTİSMAR BİR İNSANLIK SORUNUDUR.

 Cinsel istismar, rıza olmadan herhangi bir cinsel yaklaşımı, cinsel 

içerikli bir faaliyet ve okşamaktan zorla cinsel ilişkiye kadar 

uzanan, kabul edilmeyen tüm cinsel eylemleri içerir.

 Cinsel istismar, toplum tarafından kabul edilmeyen uygunsuz 

şehvet arzularının etkisi altında, cinsel doyum elde etme 

amacıyla yapılan tek taraflı, çarpık ve bencil insan eylemlerini 

içerir. Bu eylemler cinsel ilişki biçiminde olabildiği gibi sadece 

öpme, cinsel amaçlı kucaklama ve dokunma veya edilgin cinsel 

davranışlarla da sınırlı kalabilir.

 Tüm cinsel istismar tanımlarında temel öğe, çocuğun yaşça 

büyük birisi tarafından cinsel tatmin amacıyla kullanılmasıdır. Bu 

birisi bir yetişkin olabildiği gibi, yaşı çocuktan anlamlı olarak 

büyük bir başka çocuk veya ergenlik çağında bir gençte olabilir.





ÇOCUK CİNSEL 

İSTİSMARINDA BAZI 

ÖLÇÜTLER:

 A) Rıza Ölçütü

 B)Yaş Farkı Ölçütü

 C)Yöntem Ölçütü

 D) Yasal Ölçüt



A)Rıza Ölçütü:

 Bu ölçüte göre razı olunan davranış ve fiiller 

istismar olarak nitelenemez. Bununla birlikte, bir 

ilişki kabul edilmiş veya razı olunmuş da olsa, 

eğer şiddet ve güç kullanılmışsa, tehdit, 

kandırma veya bağımlılık varsa, yapılan 

davranış ve fiiller istismar olarak 

nitelendirilmelidir.

 Ancak rıza içerse de içermese de yetişkinin 

cinsel arzularını tatmin etmek için çocuğu 

kullandığı her türlü etkileşim cinsel istismar 

olarak kabul edilmelidir. Çünkü çocuklar, 

duygusal ve bilişsel yönden böyle bir etkileşimin 

anlamını ve sonuçlarını tümüyle kavrama 

yeteneğine sahip değillerdir.



B)Yaş Farkı Ölçütü:

 Bazı araştırmacılara göre, cinsel istismara 

uğrayan kimse eğer 13 yaşından küçükse, 

kendisine yapılan fiilin istismar kapsamına 

girebilmesi için istismarı yapanın ondan 5 veya 

daha fazla yaş büyük olması; eğer 13 ile 16 

yaşlarında ise istismarcının kendisinden 10 veya 

daha fazla yaş büyük olması gerekmektedir. 

Ancak bu farka kesin sınırlar koymak mümkün 

değildir.

 Belirtmekte fayda gördüğüm bir diğer husus, 

çocuklarda ergenlik çağı ile birlikte ortaya çıkan 

bedensel gelişmeler onların çocukluktan çıktıkları 

anlamına gelmez.



C)Yöntem Ölçütü:

 Eğer cinsel amaca ulaşmak için zor

kullanılmışsa, tehdit, korkutma ve sindirme veya

hile ve yalan vasıtasıyla veya hediye vererek

yapılan bir aldatma ya da kandırma varsa,

çocuk ile yetişkin arasındaki yaş farkına

bakılmaksızın istismar yargısına gidilmelidir.

 Kişilerin sahip oldukları otorite konumundan

yararlanarak veya güç ve nüfuz sahibi

olmalarına dayanarak yaptıkları cinsel amaçlı

fiiller de cinsel istismardır.



D)Yasal Ölçüt:

 TCK madde 103’ te düzenlenen «Çocuğun Cinsel

İstismarı» veya «Çocukların Cinsel İstismarı» suçu

15 yaşını henüz tamamlamamış çocuklara veya

15 yaşını doldurmuş olmakla birlikte zihinsel

yetenekleri gelişmemiş çocuklara ya da 15 yaşını

doldurmuş ve zihinsel algısında herhangi bir

yetersizlik bulunmayan çocuklara karşı cebir, hile

veya iradeyi sakatlayan başka bir neden

kullanılarak herhangi bir cinsel davranış

gerçekleştirilmesidir.



CİNSEL İSTİSMARDA YASAL SÜREÇ

 Çocuğun cinsel istismarı suçunun maddi maddi

unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

I. 15 yaşını henüz tamamlamamış çocuklara

yönelik cinsel davranış gerçekleştirmek.

II. 15 yaşını doldurmuş olan ancak zihinsel

yetenekleri gelişmemiş çocuklara yönelik

cinsel davranış gerçekleştirmek.

III. 15 yaşını doldurmuş ve zihinsel yetilerinde bir

eksiklik bulunmayan çocuklara yönelik cebir,

tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir

neden kullanılarak cinsel davranış

gerçekleştirmek.



CİNSEL İSTİSMARDA YASAL SÜREÇ

 I. ve II. hallerde, diğer bir değişle mağdurun 15

yaşını doldurmadığı veya 15 yaşını doldurmuş

ancak 18 yaşını henüz tamamlamamış olan ve

zihinsel yeteneklerinde bir çocuğun söz konusu

olduğu durumlarda «cinsel bir davranış

gerçekleştirmek» suçun olması için yeterlidir.

Mağdur çocuğa karşı herhangi bir tehdit, cebir

veya hile kullanılması suçun oluşması bakımından

şart olmadığı gibi çocuğun rızasının olması dahi

suçun oluşumunu engellememektedir.



CİNSEL İSTİSMARDA YASAL SÜREÇ

 III. halde ise, yani mağdur 15 yaşını doldurduğu
ve de algı yapısında bir eksiklik bulunmadığı
durumlarda çocuğun cinsel istismarı suçunun
oluşması için cinsel ilişkinin cebir, tehdit, hile veya
iradeyi sakatlayan başka bir nedene (örneğin
alkol, uyuşturucu vs.) dayalı olarak
gerçekleşmesi şarttır. Eğer çocuk kendi rızası ile
cinsel davranışa maruz kalmış veya girmişse bu
durumda «reşit olmayanla cinsel ilişki» suçu söz
konusu olacaktır.

 Burada geçen «cinsel davranış» kavramı çok
geniş bir anlama sahip olup cinsel arzuları tatmin
niyetiyle gerçekleştirilen her tür davranış biçimini
içermektedir.



CİNSEL İSTİSMARDA YASAL SÜREÇ

 Cinsel bir davranışın mutlaka cinsel saldırı

özelliği taşıması suçun oluşumu 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 değildir.

 TCK’ nın 77/f maddesi, çocukların cinsel istismarı

suçunu «insanlığa karşı işlenen bir suç»

kapsamında değerlendirdiğinden bu suç

kapsamında herhangi bir zamanaşımı işlemesi

söz konusu olmayacaktır.



CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN CEZASI

 TCK madde 103’ te, çocuğun cinsel istismarı suçu

için 8 ila 15 yıl arası hapis cezası öngörülmüştür.

Suçun, mağdurun vücuduna organ veya herhangi

bir cisim sokulması yoluyla işlenmesi halinde

cezanın miktarı en az16 yıl hapis cezacı olacaktır.

Ayrıca yargılamanın tutuklu yapılması

kaçınılmazdır.



REŞİT OLMAYANLA İLİŞKİ SUÇU

 TCK madde 104’ te düzenlenmiş olan «reşit olmayanla
cinsel ilişki suçu» 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını
doldurmamış bir başka deyişle henüz reşit olmamış, rızaya
dayalı olarak ve herhangi cebir, tehdit veya hile olmaksızın
cinsel ilişki kurulmasıdır.

 Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cinsel istismar suçundan
farklı olarak takibi şikayete bağlı bir suçtur ve kanunda
öngörülen yaptırım ise 2 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır. Ancak
reşit olmayanla ilişki suçu, fail tarafından fail ile arasında
evlenme yasağı bulunan bir çocuğa karşı veya failin bakım
veya gözetim sorumluluğu bulunduğu bir çocuğa işlendiyse
bu durumda suçun nitelikli hali söz konusudur. Suçun bu
nitelikli hali için kanunda öngörülen ceza ise 10 ila 15 yıl
hapis cezası olup bu suçun takibi şikayete bağlı değildir ve
aynen cinsel istismar suçu gibi Cumhuriyet Başsavcılıkları
tarafından şikayet olmasa dahi resen soruşturma
açılacaktır.







TÜRKİYE’ DEN HABER BAŞLIKLARI





PEDOFİLİ\SÜBYANCILIK

 Pedofili yetişkin bir kimsenin aynı ya da karşı

cinsteki çocukları cinsel olarak çekici

bulması ve onlara cinsel bir eğilim ve ilgi

duymasıdır.

 Pedofil bir kimse, ergenlik öncesi dönemdeki

çocuklarla ilgili cinsel fantezileri olan, onlara

karşı cinsel uyarılar gösteren ve cinsel itilerine

göre davranan biridir. Bu gibi özellikleri olan

birine pedofil denmesi için, 16 yaşından

büyük ve çocukla kendisi arasında en az 5

yaş fark olması gerekir.



PEDOFİLİ

 Pedofillerin büyük çoğunluğu erkekler

arasından çıkar. Yapılan araştırmalar,

pedofili suçlularının genellikle 40 yaş

dolaylarında olduklarını, bir çoğunun evli ve

kendi çocukları olduğunu, yaşlı pedofillerin

henüz olgunlaşmamış küçük çocuklara

yöneldiklerini, genç pedofil suçlularının ise

12-15 yaşları arasındaki ergenlik döneminde

olan kızları tercih ettiklerini göstermektedir.



PEDOFİLİ

 Cinsel istismara uğrayan çocukların «kurban 

edilme süreci» nden geçtikleri ileri sürülmüştür. 

Bunlar: 

a) İlişkinin cinselleştirilmesi,

b) Cinsel temasın bir nedene dayandırılması,

c) Çocukla işbirliğinin sürdürülmesidir.



PEDOFİLİ

 Çocuk ile yetişkin arasındaki ilişkinin

cinselleştirilmesi daima adım adım gerçekleşir.

Başlangıçta genellikle, örneğin kucaklama,

gıdıklama ve sözde kazara fakat aslında

bilerek cinsel organlara dokunma gibi

davranışlar gözlenir. Sürecin ikinci aşamasında,

cinsel istismarı haklı göstermeye yarayan

gerekçeler ileri sürülür: örneğin istismarın

öğretme amaçlı olduğu veya çocuğu hayata

hazırlamak amacı güdüldüğü gibi. Çocuğun

işbirliği cinsel istismarın devamı için

önemlidir.Bu nedenle istismarcılar çocuğu

kendi haline bırakmaz ve çocuğun olanları

başkalarına açmasına engel olurlar. Bunun için

istismarcılar korkutma veya hediyeler vererek

kandırma yollarına gidebilirler.



İNTERNETTE PEDOFİLİ SUÇLARI

 İnternete kolayca girilebilmesi, ucuz olması ve

kişinin kimliğini gizleyebilmesi, suç fiillerine ve

bunlar arasında çocuk cinsel istismarına

büyük olanak ve cesaret vermiştir.

 İnternet, siteler ve sohbet odaları vasıtasıyla

pedofillerin cinsel fantezilerini ifade etmelerine

ve kendi aralarında da iletişim kurmalarına

olanak sağlamaktadır.



CİNSEL TAKİYE

 Cinsel takiye, istismarcının gerçek düşünce ve

niyetini gizli tutarak sırf ilişki kurmak amacıyla

çocuğun önceden güvenini kazanmak için

bilerek yaptığı fiiller ve söylediği sözlerdir.

 İstismarcılar takiyeyi, örneğin sırta masaj

yapmak veya gıdıklamak gibi sözde masum

faaliyetlerle başlar ve cinsel davranışlarına

sevgi ve eğitim gereği gibi güdüler atfeder.



İnternet cinsel takiyenin kolayca uygulandığı bir

ortam sağlar. İnternette cinsel takiye süreci, şu

aşamalardan geçer:

 A) İnternette sohbet odalarında ve mesajlaşma

yoluyla çocukla istismarcı arasında arkadaşlık ilişkisi

kurulur,

 B)İstismarcı kendisini çocuğun akranı olduğuna

inandırır ve yaşıtı gibi davranır, yaşıtı gibi iletişimde

bulunur,

 C) Çocukla kendisi arasında sevgi ve güven ilişkisi

kurulduktan sonra, çocuğa her konuda

konuşabileceklerini söyler ve bu arada cinsel

konulara girer,

 D) Sohbet odalarında cinsel içerikli iletişimler kurulur,

fotoğraflar istenir ve buluşmak için yer ve gün

saptanır.







ENSEST/FÜCUR

 Ensest, eşler dışında aile bireylerinden birinin,

cinsel doyum amacıyla ailenin diğer bir üyesi

ile cinsel temasa kadar giden bir ilişkide

bulunmasına denir.

 Ensestte güvene ihanet, cinsel istismarda ise

çocukluğun, masumiyetin istismar edilmesi

söz konusudur.

 Cinsel istismarın ensest olarak

nitelendirilebilmesi için taraflar arasında

mutlaka kan bağının olması gerekmez. Bunun

için, aralarında cinsel ilişki bulunan kişilerin,

aynı ailenin üyeleri olmaları yeterlidir.



DUYGUSAL ENSEST

 Duygusal ensest, ebeveyn çocuk ilişkilerinin cinselleşmesi olarak

tanılanabilir. Ancak bu ensest tipinde bedensel temas yoktur. Bunun yerine

örneğin kazara dokunma, pornografik malzemeler gösterme, cinsel

anlamda kucaklama, cinselliği teşhir etme, cinselleşmiş ifadelerde

bulunma, çocukta ergenlik çağında ortaya çıkan bedensel değişikliklerle

alay edip eğlenme gibi cinsel tonu ön planda olan davranışlar gözlenir.

Ebeveynlerden biri çocuğa olan sevgisini cinsellikle gösterdikleri

durumlarda, duygusal ensestten söz edilir.



 Araştırmacılar, duygusal ensestin anne ve baba arasındaki sorunların bir

sonucu olduğunu ve anne ve babanın duygusal ve bedensel olarak

birbirlerinden uzaklaştıklarında çocuğa olan ilgilerinin yoğunlaşabileceği

görüşündedir. Bu durumda çocuk anne veya babanın yerine geçer ve

anne ya da baba için duygusal doyum aracı haline gelebilir.

 Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının duygusal ensestin oluşmasına katkıda

bulunduğu bildirilmektedir.



 Duygusal ensestin çocuk üzerindeki olumsuz

etkileri farklı derecelerde de olsa, açık ensest

ilişkisindeki etkilere benzer. Bu etkiler arasında:

 Güçlü suçluluk ve öfke duyguları,

 Değer duygusundan yoksunluk,

 Cinsel işlevsizlik,

 Çalışmaya, yiyeceklere ve başka şeylere

tutkunluk sayılmaktadır.



ENSEST İSTİSMARININ ÖZELLİKLERİ

 Ensest ilişkisinde istismar mağdurları genellikle kız

çocuklarıdır.

 Ensest ilişkisinde bulunanlar ana babadan biri

olabildiği gibi, onların yerini tutan, örneğin üvey baba,

üvey anne veya yakın bir akraba da olabilir.

 Bu kimseler çocuğun sevgi, yakınlık, bakım ve koruma

beklediği ve aynı zamanda aralarında cinsel bir

uzaklık bulunması gereken kişilerdir.

 Ayrıca ensest ilişkisinin, çocukların %80’ inde 12

yaşından önce başladığı ve ortalama 4 yıl devam

ettiği bulunmuştur.



 Ensest kurbanlarının çoğunluğu, bu ilişkiyi birilerine, özellikle anneye, bir

akrabaya, öğretmene, yakın bir arkadaşa veya başka bir yetişkine anlatmak

gereksinimi duyarlar. Sadece az sayıdaki ensest kurbanının bundan hiç

kimseye sözetmemeyi tercih ettiği görülmüştür. İlişkinin söylendiği kişi ise

mağdura inanmama veya bu konuya karışmama biçiminde tepkide bulunur.



ENSEST İSTİSMARCILARININ ÖZELLİKLERİ

• Ensest istismarcılarında en sık bulunan kişilik

özellikleri edilgen ve bağımlı kişiliklerdir.

• Eşduyuş(empati) sahibi değillerdir. Bu yüzden

istismarcı kurban çocuk ile duygusal özdeşim

kuramamakta bu da giriştiği istismarın sonuçlarını

algılayamamasına neden olmaktadır.

• Ensest istismarcılarının zeka düzeyleri nüfusun genel

zeka düzeyinden anlamlı bir farklılık

göstermemektedir.

• %25 ile %30 arasındaki bir oranın çocukluk çağında

tacize uğradıkları tahmin edilmiştir.



CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN BİR ÇOCUKTA  
GÖZLENEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

 Cinsel istismara uğrayan çocukların %50'sinde travma sonrası stres bozukluğu görülmektedir.

Bunun yanında depresyon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, damgalanmışlık hissi, alkol

ve madde kullanımı gözlemlenebilir.

 Çocukta öfke patlamaları görülebilir.

 Çocuk; dikkat dağınıklığı, odaklanamama, içine kapanma gibi durumlar yaşayabilir.

 Çocuk; uykuya dalmakta güçlük çekebilir (karanlıktan ya da kabuk görmekten korkabilir)

 Çocuk; yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar sergileyebilir, cinsel içerikli oyunlar oynayabilir.

 Çocuk; çizdiği resimlerde cinsel organları belirgin çizebilir.

 Çocuk; mastürbasyon yapabilir.

 Çocukta yeme ve konuşma bozuklukları gözlemlenebilir.

 Çocukta alt ıslatma davranışı ortaya çıkabilir.

 Küçük yaş grubu çocuklarda (0-3 yaş) yabancılardan korkma, kıyafetlerini çıkarmak istememe,

anne babaya aşırı düşkünlük, yeme ve uyku bozuklukları gözlemlenir.



OKULLARDA İSTİSMAR VAKASI İLE KARŞILAŞILIRSA:

BİLDİRİMDE BULUNAN KİŞİ/KURUM

BİLDİRİMDE BULUNAN KİŞİ KURUM 
AMİRİNE BİLGİ VERİR.

SAVCILIK/EMNİYET VE JANDARMA



OKUL   REHBERLİK  VE    PSİKOLOJİK  DANIŞMA  HİZMETLERİ  ÇALIŞMA KILAVUZU

Bu bölümde okullarda yaşanabilecek riskli durumlarda okul yönetimi, öğretmen,

rehberlik ve psikolojik danışma servisi işbirliğinde yürütülmesi gereken hizmetler

ile izlenecek basamaklara yer verilmiştir. Bu kapsamda;

c. 1 Cinsel İstismara Uğrayan ÖğrencilereYönelik Hizmetler

1 Cinsel istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyanı

esas kabul edilerek süreç yürütülür. Görüşme yapan kişi çocuğun anlatımı sırasında

olaya ilişkin meraklı bir tutum içinde detayları öğrenmeye çalışmaz, hayret, üzüntü,

öfke gibi duygusal tepkiler göstermez.

2 Çocuğun beyanını tutanak altına alır.

3 Türk Ceza Kanununun 279. maddesi gereğince bildirimler adli ve kolluk birimlerine

ivedi bir şekilde yüz yüze ya da telefon yoluyla yapılır.

4 Bildirim sürecinde ailenin onayı aranmaz.

5 Bildirim sonrası süreçler hakkında çocuk bilgilendirilir.

Psikososyal

Müdahale

Hizmetleri

Kapsamında  Risk

Gruplarına Yönelik

Hizmetler



Psikososyal

Müdahale

Hizmetleri

Kapsamında  Risk

Gruplarına Yönelik

Hizmetler

6 Tutanak, bildirim yapılan kuruma elden ulaştırılır.

7 Çocuğun ve haberdar olan diğer kişilerin başkalarına anlatımı engellenerek konunun

gizliliğine özen gösterilir.

8 Okul yönetimi tarafından il/ilçe MEM’lere “GİZLİDİR” ibaresi kullanılarak bilgi yazısı elden

ulaştırılır.

c.2     İhmal Edilen Öğrencilere Yönelik Hizmetler

1 İhmal edildiğini düşünülen öğrenci (bakımsızlık, yetersiz beslenme, hastalık vb.) ile görüşme

yapar.

2 Sınıf/şube rehber öğretmenleri ve okul yönetiminden öğrenci hakkında ayrıntılı bilgi alınır ve

onları sürece dâhil edilir

3 Öğrencinin ailesi ile görüşme yapılır.

4 İhmal sebeplerini öğrenmeye çalışılır.

5 İhmalin sebepleri doğrultusunda öğrenciyi sağlık kuruluşlarına ve gerektiğinde ASPB’ye

bağlı il/ ilçe müdürlüklerine bildirilmek üzere okul yönetimine bilgi verilir.

6 Maddi yoksunluk durumlarında aile valilik, kaymakamlık, belediye ve ASPB gibi ilgili

kurumlara yönlendirilir.
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c. 3 Şiddete Maruz Kalan ve Şiddet Uygulayan Öğrenciler İle Karşılaşıldığında Yapılması

Gerekenler Şiddete Maruz Kalan Öğrenciler;

1 Okuldaki öğrencilerin fiziksel (fiziki muayene yapmadan, morluklar, şişlik, kızarıklık vb.) ve

psikolojik değişiklikler (içe kapanma, sinirlilik, iştahsızlık vb.) okul personelince takip

edilir.

2 Fiziksel ve psikolojik değişiklikler gözlenen öğrenciler hakkında ayrıntılı bilgi almak

amacıyla sınıf/şube öğretmenleri ve okul yönetimi ile işbirliğine gidilir..

Psikososyal

Müdahale

Hizmetleri

Kapsamında  Risk

Gruplarına Yönelik

Hizmetler

3 Şiddete maruz kalan öğrencinin kim/kimler tarafından şiddete maruz bırakıldığı tespit

edilir.

4 Şiddete maruz kalan öğrenci ile görüşme yapılır.

5 Şiddete maruz kalan öğrencilerin velilerinden bilgi alınır ve veliye bilgilendirme yapılır.

6 Çocuğa yönelik şiddetin veli tarafından uygulanması halinde adli ve kolluk birimleri ile

ASPB’ye (il/ilçe müdürlükleri, ALO 183 telefon hattı vb.) okul yönetimi iş birliği ile

bildirimde bulunulur.

7 Öğrenciye yönelik psikolojik danışmanlık süreci planlanarak uygular.

8 Danışmanlık süreci hakkında aile, öğretmen ve okul yönetimine gerekli bilgilendirme

yapılır ve gerekli desteğin sağlanması için işbirliğine gidilir.

9 Gerekli hallerde öğrenci, çocuk ve ergen ruh sağlığı merkezleri gibi sağlık kuruluşlarına

yönlendirilir.

10 Okul dışında yaşanan şiddet olayları için öğrenci ile yapılan görüşme sonrasında tutanak

tutulur ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulur.
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KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ TCK 

279. Md.
 Madde 279:

(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle 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.



UNUTMAYIN!!! 

SADECE YAPTIKLARIMIZDAN DEĞİL

YAPMADIKLARIMIZDAN DA

SORUMLUYUZ.
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