
 
 

Bilgi Notu: Cinsel İstismar ve Sömürü Nedir? 

 

 Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk istismarı, yinelenebilirliği ve çocuğa genellikle en 

yakınları tarafından yapılıyor olması nedeniyle tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor 

olan travma şeklidir. 
 

 Çocuklar kolayca güven duydukları, kolayca korkutabildikleri ve kandırılabildikleri için 

istismara çok açıktırlar.  
 

 

 Birçok çocuk, suçluluk ve korku nedeniyle tekrar tekrar istismara maruz kalmaktadır.  Bu 

çocuklar sık sık yeniden istismar edilecekleri ve ebeveynlerinin terk edecekleri 

duygusunu yaşamaktadırlar.  
 

 Çocuklar yaşadıkları istismar olayını çoğu kez anlatmazlar ya da anlatamazlar. 
 

 Çocukluk dönemi, cinsel gelişim ve bilgilenmenin henüz tamamlanmadığı bir süreçtir. 

Bu dönemde yaşanacak herhangi bir cinsel istismar eyleminin, özellikle aile içinden 

kaynaklanması çocukta meydana gelebilecek zararı daha da ağırlaşmaktadır. Cinsel 

istismar çocuklarda uzun süreli duygusal ve davranışsal etkilere, korku, depresyon, 

kızgınlık, düşmanlık ve uygunsuz cinsel davranışlara yol açar. 
 

 Çocuk cinsel istismarı nedenleri karmaşık, kısa ve uzun vadede psikolojik yönden ağır 

olumsuz sonuçların yaşanmasına, bireyin yaşam kalitesini ve yaşam doyumunu olumsuz 

etkilemeye neden olan ciddi bir sosyal problemdir. Cinsel istismar, rıza yaşının altında 

bulunan bir çocuğun, cinsel açıdan olgun bir yetişkinin cinsel doyumuna yol açacak bir 

edim içerisinde yer alması ya da bu duruma göz yumulması olarak tanımlanmaktadır. 
 

 Dünya Sağlık Örgütü cinsel istismarı şöyle tanımlamaktadır: “Çocuğun sağlını, fiziksel 

ve psiko sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından 

bilerek ya da bilmeyerek yapılan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.” Tanım aynı 

zamanda çocuğun istismar ya da şiddet olarak algılamadığı ya da yetişkinlerin istismar 

olarak kabul etmediği davranışları da içinde alır. Davranışın mutlak, çocuk tarafından 

algılanması ya da yetişkin tarafından bilinçli olarak yapılması şart değildir.  
 

 Dünya Sağlık Örgütü’ne göre de çocuk istismar türlerinden en ağır olanı cinsel 

istismardır. Avrupa’da her 5 çocuktan biri cinsel istismara maruz kalmaktadır.  
 

 Türkiye’de de çocuk istismarı ve taciz olaylarının yılda 100 bini geçtiği, Adalet 

Bakanlığı’nın verilerine göre yılda ortalama 7 bin çocuğun cinsel olarak istismar edildiği 

belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün, dünya genelinde yaptırdığı son istatistikler 

göre yaklaşık 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığı 

tahmin edilmektedir. 
 



Bu bilgi notu Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından 5te1 Kampanyası Projesi kapsamında 
hazırlanmıştır.   

 Türkiye’de çocuk cinsel istismarı ve ihmali konusunda bilimsel yayın son derece azdır.  

Son 10 yıl içinde 42 bilimsel makale, hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. 

Bu yayınlardaki bilgiler ayrı bir kitapçık halinde yayınlanacaktır.  


