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İ Z M İ R  T A B İ P  O D A S I  Y A Y I N L A R I



Çocuk istismarı nedir? 

18 yaşın altındaki çocukların/ ergenlerin yabancı ya da tanıdık 
olması fark etmeksizin sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duy-
gusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini örseleyen, engelleyen 
tutum ve davranışların tümüne çocuk istismarı denir.  

İstismarın niteliğine göre 3 ana grupta değerlendirilebilir.
• Fiziksel istismar
• Duygusal istismar
• Cinsel istismar

Cinsel istismar nedir ?

Çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden yaşça küçük/büyük bir 
çocuk tarafından cinsel uyarım ve doyum için kullanılması, bu 
amaçla çeşitli davranışlara maruz kalmasıdır.

• Bu her türlü cinsel içerikli konuşmayı, şakalaşmayı, teşhir 
ve röntgencilik gibi temas içermeyen istismar türlerini ve 
çocuğun cinsel organlarına dokunma, tecavüz, çocuğu 
fuhuş ve pornografik materyallerin üretiminde kullanma 
gibi tüm davranışları ve eylemleri kapsamaktadır.

Cinsel istismar genel olarak yabancı kişiler tarafından mı 
uygulanır ?

Cinsel istismar, çoğunlukla mağdurun tanıdığı kişi tarafın-
dan gerçekleştirilir. Saldırgan nadiren yabancı olur. Cinsel is-
tismar bir kez olabildiği gibi uzun süreli, tekrarlayıcı bir şekilde 
de olabilmektedir. Çocuk korkutulduğu, tehdit edildiği, hediye 
verildiği, ailesini korumak istediği ya da kötü dokunmayı anla-
yamayacak yaşta olduğu için istismarı bir süre anlatamayabilir. 

CİNSEL İSTİSMAR
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Ailenin sosyoekonomik düzeyine göre sıklığı değişir mi? 

Bazı risk faktörleri açısından değişkenlik gösterebilir ama cin-
sel istismar zengin – yoksul, meslek , eğitim düzeyi  vb. ayrımı 
yapmadan her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir.

Çocukların cinsel istismara uğradığını nasıl anlarız?
 
• Küçük çocuklarda uygun olmayan cinsel oyunlar, konuş-

malar veya ileri derecede cinsel bilgiye sahibi olma ve er-
genlerde ise rastgele cinsel ilişki kurma vb. davranışlar var-
sa 

• Ani başlayan duygusal değişiklikler (içe kapanma, öfke nö-
betleri, uyku sorunları, intihar düşünceleri vb.), davranış-
sal değişiklikler (altını ıslatma, kaka kaçırma, evden kaçma, 
madde/alkol kullanımı, kendine zarar verme vb.), kaygılar 
ve korkular varsa.

• Aniden gelişen okula gitmek istememe, okuldan kaçma, 
ders başarısında düşüş, varsa.

• Aileden, çevreden, arkadaşlarından uzaklaşma varsa
• Fiziksel temas veya yakınlıktan kaçınma başladıysa
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• Belli yerlerden ve kişilerden çok fazla korkma varsa.
• Daha önce sevdiği tanıdık bir yetişkinden kaçma ya da ka-

çınma davranışı sergileme
• Çocuk bunu ifade ediyorsa  “Cinsel istismarın en güçlü gös-

tergelerinden biri çocuğun ifadesidir. Çocuk cinsel istisma-
ra uğradığını söylüyorsa, bunu ciddiye alın. Çocuğun iyi-
liği ve onu korumak için kuşkularınızı bir kenara bırakın”.

Çocuklarımızı  istismardan korumak için neler yapabiliriz?

• Çocuklara özel bölgeler yaşına uygun şekilde anlatılmalı ve 
özel bölgelere dokunulmasını reddetmesi öğretilmelidir.

• İyi ve kötü dokunma eğitimi verilmelidir.
• Çocuklara herhangi birisi onlara istemedikleri şekilde do-

kunduğunda “hayır” demesi, saldırgandan uzaklaşması, 
bağırması ve yardım istemesini öğretmelidir    

• Bu şekilde bir olay yaşarsa bunu mutlaka size anlatmasını, 
bunun asla bir sır olamayacağını,  sizin onu koruyacağınızı 
söyleyebilirsiniz.

• Sanal ortamda istismara uğramalarını önlemek için çocuk-
lar  “Güvenli İnternet Kullanımı” konusunda bilgilendi-
rilmeli ve internet kullanımları takip edilmelidir. 

• Unutulmamalıdır ki çocukları cinsel istismardan korumak 
ve korunma yollarını öğretmek yetişkinlerin görevidir. Bu 
konudaki sorumluluk çocuklara ait değildir.

Çocuklara yönelik bir cinsel istismardan şüphelenilirse ne-
ler yapılmalı?

• İlk olarak konuşabilmeleri için sakin ve güvenli bir ortam 
oluşturulmalıdır. Sakince onlara son günlerde hoşlarına 
gitmeyen şekilde dokunan veya hoşlarına gitmeyen şeyler 
yapmaya zorlayan birileri olup olmadığı sorulmalıdır.
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• Konuşmayı sakinliğinizi koruyarak yapamayacağınızı dü-
şünüyorsanız bir ruh sağlığı profesyonelinden (psikolog 
veya psikiyatrist) yardım alınmalıdır. Çocuğun ilk açıkla-
masına verilen tepki çok önemlidir aşırı tepkilerden kaçı-
nılmalıdır.

• Çocuk sakin bir şekilde; panik olmadan, telaşa vermeden, 
sinirlenmeden dinlenmelidir. Çocuğun olayı anlatmasını 
engelleyecek sorulardan (neden bana söylemedin, emin 
misin, o yapmaz, bir daha olursa bana söyle gibi) kaçını-
nız!.. Bu sorular sorulduğunda çocuk “kendisine inanılma-
dığını” düşünür ve istismarı anlatmaz. 

• Çocuğa inanılmalı, onu rahatlatıcı sözler söylenmelidir. 
Çocuğa  olanların onun suçu olmadığı, ona yardım edece-
ğinizi, istismarcının ona ve ailesine zarar vermesini engel-
leyen kuralların/yasaların olduğu anlatılmalıdır.

Nerelere başvurabiliriz ?

• Hukuken, işlenmekte olan veya işlenmiş olan bir suçun 
varlığı halinde bu durumun yetkili makamlara bildirilmesi 
gerekir. 

• Polis Merkezi Çocuk Şube’ye başvuru yapmanız sürecin 
daha hızlı işlemesini sağlayacaktır. 155 Polis Hattı, 156 Jan-
darma Hattı veya Cumhuriyet Savcılığına da bildirimde 
bulunulabilir.

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Sosyal Destek Hattı,  
Alo 183 arayabilirsiniz. 

• İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu istismara uğrayan 
çocuklara hukuki destek sağlamaktadır. 0232 463 00 14 nu-
maralı telefonu arayarak İzmir Barosu’ndan destek alabi-
lirsiniz.

Ülkemizde istismara uğramış çocukların duygusal olarak yeni-
den örselenmelerini engellemek için çocukla görüşmeyi bilen 
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bu konuda eğitimli görevlilerin olduğu özel birimler olan Ço-
cuk İzlem Merkezleri istismar mağduru çocukların ifadelerinin 
alındığı ve diğer işlemlerinin yapıldığı yerler olarak hizmet ver-
mektedir. İstismar mağduru çocuklar kolluk kuvvetlerine bildi-
rildiğinde  bu birime yönlendirilmektedir.  

Unutulmamalıdır ki yok sayarak veya olmamış gibi yaparak 
çocukların böylesi ciddi bir olayın üstesinden gelmesini 

beklemek yarardan çok zarar verecektir.

Susmak veya susturmak yaraları derinleştirir. İyi planlan-
mış, sakin ve destekleyici  bir konuşma iyileştiricidir.

Çocuk istismarı konusunda profesyonel destek(pskiyatrik, psi-
kolojik ve sosyal destek) ve iyileşmeyi hızlandırmaktadır. An-
cak en önemli destek; çocuğunuzla kuracağınız onu destekle-
yen koruyan, kollayan, güvenilir, sevginizi hissettirebileceğiniz, 
duyguları konuşabileceğiniz bir iletişimde bulunmanızla sağla-
nacaktır.




