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ÖNSÖZ 
Türkiye’de, Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç davalarının 
%46’sının çocuklara karşı işlendiği, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûmiyet alanların 
%61’inin suçu çocuklara karşı işlediği, çocuk istismarı ve taciz olaylarının yılda 100 bini geçtiği ve yılda 
ortalama 7 bin çocuğun cinsel olarak istismara maruz kaldığı görülmektedir.

Bu karanlık tabloya karşın konu ile ilgili olarak alanda çalışmakta olan profesyonellerin spesifik olarak 
çocuk istismarı ve sömürüsü, çocuk pornografisi, çocuk ticareti ya da çocuk fuhuşu ile ilgili olması 
gereken ve beklenen düzeyde bilgi sahibi olmadıkları, çocuk istismarı ve ihmalinin belirtilerini ve risk 
faktörlerini tanıma konusunda bilgi eksikleri olduğu, buna bağlı olarak çocuğu korumaya yönelik etkin 
hizmet ve müdahale süreçlerini oluşturamadıkları gözlemlenmektedir.

Bu durum ise maalesef istismarın gizli kalmasına, çocuğa müdahaleyi, erken tanı ve tedaviyi 
engelleyerek çocuğun korunamamasına neden olmaktadır. Sorunun çözümlenmesi için çocuk istismarı 
ile çalışan ve karşılaşan profesyonellere önemli sorumluluklar düşmektedir. İlgili profesyonellerin 
toplumu bilgilendirmesinin yanı sıra diğer görevi de istismar ve ihmal olgularının tespit edilmesi, tedaviye 
yönlendirilmesi ve adli makamlara bildirmesidir.

İşte bu açıdan Defence for Children tarafından desteklenen ve ÇTCS ile Mücadele Ağı tarafından 
yürütülen “Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin -Özellikle Seyahat Ve Turizmde Çocukların Cinsel İstismarının- 
Azaltılması” projesi kapsamında, Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsünü Önleme ve ÇTCS Mağduru 
Çocukları Koruma Konularında Çocuk Koruma / Sosyal Hizmet / Sosyal Yardım / Adalet / Sağlık / Eğitim 
alanında çalışan profesyonellere destek olmak ve önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere, Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği (SHUDER) organizasyonuyla, hem teorik hem de pratik anlamda konularında yetkin 
olan meslek elemanları tarafından eğitim materyali ve içeriği hazırlanarak eğitim ve bilgilendirme çalışması 
yapılmıştır.

İnsan hakları ve sosyal adaleti temel alan bir meslek örgütü olarak öncelikli hedef gruplarımızdan olan 
çocuklarımızın korunmasına yönelik çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu çerçevede dernek olarak bu 
değerli çalışmaya katkı veren tüm kişi ve kurumlar ile eğitim materyali ve içeriğini hazırlayan, eğitim 
ve bilgilendirme çalışmasını yapan çocuk haklarının yılmaz savunucuları değerli meslektaşlarım Zeynep 
MUTLU ve Figen PASLI ile ÇTCS ile mücadele ağı koordinatörü Avukat Şahin ANTAKYALIOĞLU’na, 
çalışmalarda derneğimiz adına görev alan yönetim kurulu üyelerimiz Abidin ÖZDEMİR ve Umut 
YANARDAĞ’a teşekkür ediyorum.

Bu anlamlı çalışmanın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına katılan profesyonelleri mesleki bilgi ve beceri 
açısından daha da güçlendirdiğine olan inancımla, çocuklarımıza yönelik istismar ve cinsel istismar 
olaylarının önlenmesi ve çocuklarımızın iyilik halinin sağlanmasında önemli katkısı olmasını temenni 
ediyorum.

               Bülent KARAKUŞ
SHUDER Genel Başkanı
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“dile gelmeyen acı, zaten dolu olan yüreğe akar,
onu parçalar.”
        William Shakespeare

Yaşam hakları dahil olmak üzere, 
tüm haklarını ihlal ettiğimiz ve koruyamadığımız 

bütün çocuklarımıza ithaf edilmiştir.
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GİRİŞ;
Çocukların maruz kaldıkları cinsel sömürü ve cinsel 
istismar, tüm toplumlarda karşılaşılan ve bir türlü 
önlenemeyen, çocukların haklarının ciddi şekilde 
ihlali anlamına gelmektedir ve buna maruz kalan 
mağdur çocukların hayatlarında kalıcı ve zararlı 
etkiler bırakmaktadır. 

Çocuklara yönelik bu ciddi hak kaybını önleyebilmek, 
çocukları korumak ve suçluları cezalandırmak için 
ülkemizde ve dünyada karar mercilerinin, yasa 
yapıcılarının, ebeveynlerin, eğitimcilerin, çocuk 
alanında çalışanların ve sivil toplum örgütlerinin bu 
sorunun farkında olmaları, problemin çözülmesi için 
açığa çıkartılması, çözüm önerilerinin tartışılması ve 
çocuk odaklı müdahale ve önleme yöntemlerinin 
geliştirilerek, multidisipliner ve bütüncül bir bakış 
açısı ile uygulanmasının sağlanması ile mümkün 
olacaktır.  

Ülkemizde çocuğa yönelik cinsel istismar/sömürü 
sıklığına ilişkin sistematik bir şekilde tutulmuş 
istatistiki veriye ulaşmanın oldukça güç olduğu, 
bazı kurumsal istatistiklerden ve sınırlı sayıdaki alan 
çalışmasından ulaşılan verilerin konunun genelini 
betimleme konusunda yetersiz kaldığı ve ayrıştılmış 
verilere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Bugünün toplumlarının en önemli sorunlarından 
biri olan çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi 
ve istismara uğrayan çocuklara etkili ve verimli 
bir müdahale yapılabilmesi, toplum içinde birçok 
farklı disiplin alanını ve çok çeşitli meslek gruplarını 
ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin de 
dahil olduğu birçok ülkede, çocuklara yönelik 
koruma hizmeti devlet eliyle yürütülen uygulamaları 
kapsamakta ancak ülkelerin yaşadıkları sosyo-
ekonomik güçlükler ve başka nedenlerle etkili, yeterli 
ve verimli bir mesleki uygulama yapılamamaktadır.

Tüm çaba ve çalışmalara rağmen son zamanlarda 
çocuğa yönelik istismar/sömürüde gözle görülür 
artış, yapılan çalışmaların ve hizmetlerin yeterli 
olmadığını ve çocuğu koruyamadığını ortaya 
koymaktadır. Oysa doğası gereği, çocuk istismarı/
sömürüsü, sadece çocuğu değil, çocuğun istismar 
edilmesine neden olan ailesel ve çevresel koşulları 
da değiştirmeyi gerektiren bir mesleki müdahale 

gerektirmektedir. Bu nedenle, risklerin ve sorunların 
erken fark edilerek buna yönelik çocuğu odak alan 
ve çocuğa özgü çözümler, hizmetler ve mesleki 
müdahalelerin geliştirilmesi ve daha etkili sonuçlara 
ulaşılmasını kolaylaştırabilmek için çocuk, aile ve 
çevreyi kapsayacak geniş bir ölçekte ve psikososyal 
yaklaşımı içerecek şekilde yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. 

Oysa ülkemiz genelinde bakıldığında, alanda çalışan 
profesyonellerin çocuk istismarı/sömürüsüne 
yönelik farkındalıklarının oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı/
sömürüsüne dair bilinç; çocuk istismarının belirtileri 
ile risk grubundaki çocukların bilinmesi, istismarcı 
profiline dair doğru bilgi edinilmesi, olumsuz 
ebeveyn tutumları, çocuk istismarının hukuki 
perspektifi, cinsel eğitimin önemi ve ebeveynlerin 
istismar sonrası sergilemeleri gereken davranışların 
doğru şekilde öğrenilmesi gibi parametrelerin 
doğrultusunda oluşturulabilir.

Bu bağlamda, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin 
desteği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
organizasyonunda, 

1- Çocuğun istismarı ve sömürüsüne maruz kalmış 
çocuklarla karşılaşma olasılıkları yüksek olan 
profesyonelleri, çocuk istismarı ve sömürüsünün 
fiziksel/ psikolojik belirti ve risk faktörleri 
konusunda bilgilendirmek,

2- Çocuğun cinsel istismarının/sömürüsünün 
tanımı ile farklı türleri konusunda bilgilendirmek 
ve farkındalık oluşturmak,

3- Çocuğun cinsel istismarı/sömürüsü ile ilgili ulusal 
ve uluslararası yasal düzenlemeler hakkında 
bilgilendirme yapmak,

4- Cinsel istismara uğramış olgularda izlenmesi 
gereken prosedür ve mağdur çocuğa yaklaşım 
konusunda bilgi düzeyini artırmak,

5- Çocuğun cinsel istismarını/sömürüsünü önleme 
ve müdahale yöntemlerini kuramsal ve pratik 
açıdan ayrıntılı olarak ele almak,

6- ÇTCS ağı, çalışmaları ve ağın önemi konularında 
farkındalığı arttırmak üzere, 
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konu ile ilgili hem teorik hem de pratik anlamda, 
alanda çalışan farklı disiplinlerdeki çeşitli 
profesyonellere eğitim verilmiştir. Bununla birlikte 
söz konusu eğitimi alanların dışında, diğer ağ 
üyelerinin de faydalanmasını sağlayabilmek 
üzere temel nitelikte olan bu eğitim materyali 
hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmanın, tüm ağ 
üyelerine çalışmalarında rehberlik etmesi, yardımcı 
olması ve konu ile ilgili bilgi alabilecekleri bir başka 
kaynağa daha erişimlerini sağlayabilmek en büyük 
temennimizdir.

Temel kavramların yer aldığı ve giriş niteliğinde olan 
bu materyalin, çocuk alanında çalışan tüm meslek 
mensuplarına yararlı olmasını, çocuğun cinsel 
istismarını/sömürüsünü önleme de destek olmasını 
ve çocuğun korunmasına katkıda bulunmasını 
dileriz.

       
    Zeynep MUTLU  
   Eğitim Koordinatörü
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ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL 
VE TİCARİ SÖMÜRÜYE İLİŞKİN  
GENEL TANIMLAR VE KAVRAMLAR

BÖLÜM 1
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1.1 Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel 
İstismarı Nedir? 

Bölüm 1

1. ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL VE TİCARİ SÖMÜRÜYE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR VE KAVRAMLAR

• Bir çocuğun cinsel içerikli fotoğraflarını 
çekmesi,

• Bir çocuğu cinsel içerikli eylemleri izlemeye 
veya dinlemeye teşvik etmesi,

• Bir çocuğu kıyafetli iken izleme, bir yetişkinin 
cinsel zevk veya istekleri için çocuğu banyo 
ettirmesi,

• Bir çocuğu tecavüze ve/veya diğer cinsel 
şiddet eylemlerine şahit olmaya zorlaması  

Günümüzde ticari cinsel sömürünün kurbanı olan 
çocukların sayısını belirlemek için elimizde geçerli 
bir yöntem bulunmamaktadır. Bunun sebeplerinin 
başında böyle bir metodolojinin geliştirilememiş 
olması ve konuyla ilgili tanımların ülkeden ülkeye 
değişiyor olması gelmektedir. Ayrıca, illegal 
oluşumların işin içinde olması da gerçek durumu 
gösteren sayısal verilere ulaşmayı engelleyen 
faktörler olarak dikkati çekmektedir. Çocuğun 
cinsel sömürüsü suçtur ve suçun doğası gereği gizli 
kalması için her türlü tedbir alınmaktadır.

“Cinsel istismar” ile ‘ticari cinsel sömürü’ arasındaki 
fark; birincisinde çocukların cinsel haz amaçlı, 
ikincisinde ise para veya menfaat karşılığında 
cinsel olarak kullanılmasıdır. BM’ye göre çocukların 
‘ticari cinsel sömürüsü’ temel olarak üç şekilde 
olmaktadır: 

• Çocuk fuhuşu, 
• Çocuk pornografisi, 
• Çocukların gerek ülke sınırları içerisinde 

gerekse yabancı ülkelerde cinsel amaçlı 
ticareti ve satılması”.

1.1.2 Çocuk Fuhuşu
Çocuğun mali kazanç karşılığında cinsel 
faaliyetlerde bulunmaya zorlanılması, bir diğer 
değişle yaşı küçük olan bireyin yaşı büyük kişilerle 
para karşılığı yaşadığı yasal olmayan cinsel 
ilişkinin adlandırılışıdır. Çocuk bedeninden haz 
alan kişilere, çocuğun tutumu ile davranışlarını 
denetleyen kişilerin denetimi/zorlaması ile çocuğun 
pazarlanmasıdır. 

1.1.1 Genel Tanımlar
Çocuk cinsel istismarını Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), “Çocuklara bir yetişkin, toplum, devlet veya 
başka bir çocuk tarafından, bilinçli veya bilinçsiz 
olarak; bedensel, duygusal, zihinsel veya sosyal 
gelişimlerini olumsuz etkileyen, çocuğun istismar 
veya şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinlerin 
istismar olarak kabul etmediği davranışları da içine 
alan davranışlardır”  olarak tanımlar.

Çocuk cinsel istismarı, bir çocuk ve yetişkin ya da 
çocuğun üzerinde etkisi olan bir başka çocukla her 
hangi bir şekilde cinsel eylem olarak tanımlanır. 
Çocuk cinsel istismarı, cinsel öpüşme, dokunma, 
oral/anal/vajinal seks, tecavüz ve/veya diğer cinsel 
şiddet eylemlerine şahit olmaya zorlamak, çocukları 
porno izlemeye veya özel bölgelerini göstermeye 
zorlamak, bir çocuğa özel bölgelerini göstermek, 
sözlü olarak bir çocuğu cinsel ilişkiye zorlamak 
ve çocukları fuhuş ve porno için kullanmak cinsel 
istismar eylemleridir.

Çocuğa yönelik cinsel istismarda kötü fiziksel 
temas ve dokunmalar şunlardır;

• Çocuğun genital bölgesine veya özel 
bölgelerine cinsel amaçlarla dokunma,

• Çocuğu başkasının genital bölgesine 
dokundurtma veya cinsel içerikli oyunlar 
oynatma,

• Cinsel amaçlarla nesneleri veya vücudun 
bölümlerini (parmak, dil, penis gibi) çocuğun 
ağzına veya anüsüne koyma, 

Cinsel istismar, cinsel organın içeri girmesi, zorlama, 
acı veya hatta dokunma olmadan da gerçekleşebilir 
ve ne yazık ki pek çok kişi veya profesyonel çalışan 
bunun farkında olmayabilir. Bir yetişkin cinsel 
arzu ve isteklerini tatmin etmek için cinsel içerikli 
bir davranışta bulunuyorsa, bu cinsel istismardır. 
Temas veya dokunma olmadan yapılan cinsel 
istismar eylemleri ise şunlardır;

• Bir çocuğa çıplak erkek ve/veya kadının 
resimlerini gösterme,

• Bir yetişkinin cinsel zevk veya istekleri için 
bir çocuğa genital bölgesini göstermesi,
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Çocuklar, bu işi yöneten ya da denetleyen bir 
aracı veya çocukla anlaşmayı doğrudan kendisi 
yapan bir kişi tarafından kontrol altına alınabilir. 
Yiyecek, kalacak yer, güvenlik gibi temel ihtiyaçları, 
okulda daha yüksek notlar, tüketim ürünleri satın 
almak veya daha fazla cep harçlığı gibi iltimaslar 
karşılığında çocuklar fuhuşa zorlanmaktadır. 
Burada temel mesele; koşullar, sosyal yapılar ve 
bireysel etkenlerin etkisi ile yetişkinlerin çocukların 
savunmasızlığından faydalanması ve cinsel olarak 
onları sömürüp istismar etmeleridir. Fuhuş yoluyla 
çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü küresel bir 
sorundur ve çocuk pornografisi ile cinsel amaçlı 
çocuk ticareti ile yakından ilişkilidir.

1.1.3 Çocuk Pornografisi
Çocuk pornografisi hangi yoldan olursa olsun, 
belirleyici özelliği cinsel amaçlı bir betimleme olmak 
üzere, çocuğu gerçek fiille ya da benzeştirme 
yoluyla cinsel etkinlik içinde gösterme ya da 
çocuğun cinsel organlarını her hangi bir biçimde 
teşhir anlamına gelir.

Çocuk pornografisi fotoğraf, görsel ve işitsel 
temsiller ile yazıyı içerir; dergiler, kitaplar,  çizimler, 
filmler, videoteypler, cep telefonları, bilgisayar 
diskleri ve dosyaları yoluyla dağıtılabilir. Genel 
anlamda, çocuk pornografisi iki kategoriye ayrılır; 
açıkça cinsel olmayan ancak çocukların çıplak ya da 
baştan çıkarıcı görüntülerini içerenler ve cinsel ilişki 
halindeki çocukları gösterenler. Çocuklar pornografi 
amaçlı cinsel eylemlere kandırılma ya da zorlanma 
yoluyla itilebilirler ya da çocuğun haberi olmadan 
sömürü sürecinin görüntüleri elde edilebilir.  Daha 
sonra bu görüntüler dağıtılır, satılır ya da başka 
görüntüler karşılığında değiş tokuş edilir ve bunları 
edinen kişiler çocukları sömürmeye devam eder. 
Bunun yanında, pornografi yapımcıları, ürünlerini 
bu materyallerin yapımında yer alan çocukları 
zorlamak, sindirmek ve şantaj yapmak için kullanır.

Çocuk pornografisinin en bariz kullanımı, cinsel 
uyarılma ve hazdır. Çocuk pornografisi çoğunlukla 
bilişim teknolojileri ve internet yoluyla üretilir ve 
dağıtılır. Bu nedenle gündelik hayatlarında bilişim 
teknolojilerini kullanan çocuklar da cinsel sömürü 
riski altındadır. İnternet, çocuk cinsel sömürücüleri 
tarafından çocuk pornografisine ve doğrudan 
çocuklara erişim amacıyla kullanılmaktadır. Bunun 
önüne geçilebilmesi için, uluslararası düzeyde 
işbirlikleri yapılmalı, ulusal düzeyde mevzuata 
yönelik çocuk pornografisinin yasal tanımının 

geniş kapsamlı yapılması ve süreçteki aktörleri 
cezalandırıcı olduğu kadar çocuğa yönelik destek 
mekanizmalarını da içerir şekilde düzenlenmelidir. 
Çocuk pornografisinin ortadan kaldırılmasının da, 
az gelişmişlik, yoksulluk, ekonomik eşitsizlikler, 
adil olmayan sosyo-ekonomik yapı, gereği gibi 
işlemeyen aile yapısı, eğitim eksikliği, kır-kent arası 
göç, cinsiyet ayrımcılığı, yetişkinlerin sorumsuz 
cinsel davranışları, zararlı geleneksel uygulamalar, 
silahlı çatışmalar ve çocuk ticareti dahil, bu durumu 
ağırlaştıran etkenleri ele alan bütüncül bir yaklaşım 
benimsenmelidir.

• Facebook’ta cinsel sömürü ya da istismarı 
içeren paylaşımları ve hesapları şikâyet 
etmek için: http:/j.mp/FacebookSikayet

• Twitter’ta çocuk cinsel sömürüsü ya da 
istismarı içeren paylaşımları ve hesapları 
şikâyet etmek için:    
http://j.mp/TwitterCCSSikayet

• İnternet ortamlarında çocuk cinsel istismarı 
olayları ya da görüntülerine rastlarsanız 
aşağıdaki sayfalara şikâyet ediniz: 

• http://guvenlinet.org.tr/tr/
• http://www.ihbarweb.org.tr 
• http://ihbarhatti.meb.gov.tr/
• http://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Ihbar.

aspx

1.1.4 Çocuk Ticareti/Satışı
İnsan ticaretinin tanımı üzerinde uluslararası bir fikir 
birliğine varılamamıştır. İnsan Hakları Komisyonu 
Özel Raportörü çocukların satılması, çocuk fuhuşu 
ve çocuk pornografisine dair en uygun tanımın 
şöyle tanımlamaktadır;

“İnsan ticareti; insanları zorla fuhuş, esaret 
benzeri uygulamalar, dayak ya da zulmetme, 
az ücretle çalıştırma ve sömürüye dayalı ev 
içi hizmetlere maruz bırakma gibi istismar ya 
da sömürü türlerine dahil etmek amacıyla 
kandırma, zorlama ya da zor kullanma, borç 
köleliği ya da dolandırıcılığı da içerecek 
biçimde insanların sınırlar içinde ya da arasında 
istihdam ve nakledilmesi eylemlerinin tümümü 
kapsar.”

Çocuk ticareti; güç, zorlama ya da kandırma 
içerebilir ya da içermeyebilir çünkü çocuklar 
sömürülmelerine bilinçli bir onay verme yetisine 
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sahip değillerdir. Çocuk ticareti cinsel sömürü, iş 
gücü, organ nakli veya yasa dışı evlat edinme gibi 
sebeplerle yapılır. Çocuk ticaretiyle mücadelede 
hedef, çocukları savunmasız hale getiren koşulları 
irdelemek ve mağdurlara değil, ticareti yapan 
kişilere karşı cezai önlemler almak olmalıdır. Çocuk 
ticareti, sınırlar arasında olabildiği gibi, aynı ülke 
içinde kırsaldan şehirlere doğru da görülebilir. 
Cinsellik amaçlı çocuk ticaretinden şüphelenildiği 
durumlarda;

• Adli sürecin başlaması için çocuğun, bir 
yakınının ya da istismara tanık olan bir 
kişinin

• Cumhuriyet Savcılığı,
• Kolluk kuvvetleri (Emniyet ya da 

Jandarma),
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü,
• Bir sağlık merkezi ve eğitim kurumuna 

doğrudan başvurması,
• Sağlık merkezi ve eğitim kurumlarında 

çocuğun istismar edildiğinin fark edilmesi 
durumunda buralarda çalışan personelin 
ihbarda bulunması veya

• Alo 155 ve Alo 157’ e ihbarda bulunulması 
gerekmektedir. 

1.1.5 Cinsellik Amaçlı 
Turizm
Çocuklarla cinsellik amaçlı turizm, bir yerden başka 
bir yere giden ve orada küçüklerle cinsel eylemlerde 
bulunan bir yetişkinin gerçekleştirdiği çocuklara 
yönelik ticari cinsel sömürüdür. Genellikle, 
zengin bir ülkeden daha az gelişmiş bir ülkeye 
gidilmektedir, ancak kimi zaman bu turistler o ülke 
ya da bölgeden kişilerde de olabilir. Çocuklar için 
cinsel amaçlı seyahat eden kişilerden bir kısmı, özel 
olarak çocukları hedefleyen “tercihli istismarcılar, 
pederastlar ve pedofiller” olup, diğer bir büyük kısmı 
ise genellikle çocuklara yönelik cinsel tercihleri 
olmayan ancak bir çocukla karşılaştıklarında bu 
durumdan istifade eden “durumsal istismarcılar”dır.

Çocuğun cinsel sömürüsü yasadışı ticari bir 
sektör olarak düşünüldüğünde arz ve talep 
ilişkisinin doğduğundan bahsetmek mümkündür. 
Talep edenler açısından bakıldığında karşımıza 
pederastlar ve pedofiller çıkmaktadır.

Pederastlar; 18 yaşın üzerinde olan, 12 ve 16 

yaş arasındaki erkek çocuklara cinsel ilgi duyan 
erkeklerdir. Pederast, erkek çocuğu bir kadının 
yerine koyar. Cinsel davranış bir duygusallık ve 
sıcaklık eşliğinde gerçekleşebileceği gibi, pederast 
agresif veya sadist davranışlar da sergileyebilir.  

Tipik bir pederast şu özelliklere sahiptir: (1) Genç 
veya orta yaşlıdır, (2) Ortalamanın üzerinde bir eğitime 
sahiptir, iyi bir işi vardır ve henüz evlenmemiştir, (3) 
18 - 19 yaşlarındayken, 13 - 14 yaşlarında erkek 
çocuklara karşı erotik çekicilik duyduğunun farkına 
varır. Yaşı ilerledikçe bu yaştaki erkek çocuklarına 
olan düşkünlüklerini devam ettirir. 

Pedofiller; ergenlik yaşı öncesindeki bir kız veya 
erkek çocuğa yönlendirilmiş cinsel davranışlarda 
bulunan, genellikle erkek yetişkinlerdir. Pedofillerin 
genel özellikleri şunlardır;

• Bazı pedofiller kızlar yerine erkekleri tercih 
ederler ve yine bazıları vardır ki her iki cinsi 
tercih ederler.

• Kızlara yönelenler 8 - 10 yaşlar arasındaki 
çocukları tercih ederler, erkeklere yönelen 
pedofiller ise biraz daha büyük çocukları 
kurban seçerler. Diğer bir ayırım sadece 
çocukları tercih eden (exclusive) ve çocuklar 
olduğu kadar yetişkinlere yönelenler (non-
exclusive) arasında söz konusudur. 

• Pedofiller, amaçlarına ulaşmak için bazen 
farklı derecelerdeki zorlamalar olduğu kadar 
farklı yollarda kullanırlar. Kalıplaşmış bir 
davranış modelinden bahsetmek mümkün 
değildir.

Pedofiller iki ana grupta incelenmektedir:

• DURUMSAL PEDOFİLLER

Bazı yetişkinler, çocuklara hiçbir cinsel 
çekicilik hissetmeden pedofili davranışını 
gerçekleştirebilir. Bunlar, patolojik kişilik 
yapısına sahip kimselerdir. Bu tarz pedofillerin 
gerçekleştirdiği fiiller birbirleriyle bağlantıları 
olmayan, denetlenemeyen fiillerdir. Pedofil 
cinsel ilişkiyi çocukla da denemek ister. Bu tarz 
pedofillerin düşük sosyo-ekonomik gruptan 
geldikleri söylenebilir.

• TERCİHE BAĞLI PEDOFİLLER

Pedofil cinsel tercihini çocuktan yana yapmıştır. 
Asla bu eğiliminden söz etmez ve eğilimini 
açıkça sergilemez. Bu tarz pedofili bütün 
sosyo-kültürel çevrelerde ve sosyal sınıflarda 
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meydana gelebilir. Pedofiller, gözlerden uzak, 
karanlıkta avını yakalamaya çalışan kimseler 
değildir. Aksine, bu kişi herhangi birinin 
arkadaşı, topluma iyi entegre olmuş, şüphe 
uyandırmayan biri olabilir.

Kimse tarafından tanınmamak, çocuklara kolay 
ulaşmak, normalde davranışları biçimlendiren 
toplumsal ve ahlaki kısıtlamalardan uzak olmak 
bir başka ülkede istismar içeren davranışlara 
yol açmaktadır. Çocukları cinsel olarak 
sömüren kişiler, ziyaret ettikleri yerde çocukla 
cinsel ilişki kurmanın kültürel olarak kabul 
gören bir davranış olduğunu ya da karşılık 
olarak sunulan paranın ya da malların o çocuğu 
ve topluluğu kalkındırdığını iddia ederek 
eylemlerine gerekçeler bulmaya çalışmaktadır. 

Cinsellik amaçlı turizm, cinsel eşitsizlikten 
beslenir ve çocukları ağına düşüren insan 
ticaretine katkıda bulunur. Çocukların bu 
sömürüden korunmasında, turizm endüstrisine 
oldukça önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Çocuklara yönelik bu tehdidin ve tehlikenin 
farkına varan pek çok ulusal seyahat ve turizm 
kuruluşu, bu konuda ortak hareket etmeye 
başlamış ve 1998’de ECPAT İsveç tarafından, 
İskandinav tur operatörleri ve Dünya Turizm 
Örgütü’nün işbirliği ile “Seyahat ve Turizmde 
Çocukları Cinsel Sömürüden Korumaya 
Yönelik Etik İlkeler” kabul edilerek, 66 farklı 
ülkeden 1300 turizm ve seyahat şirketi ile otel 
imzalamıştır. 

1.1.6 Çocuk Evlilikleri
Çocuk evlilikleri ya da erken yaşta evlilikler, kız veya 
erkek çocukların ve 18 yaş altındaki gençlerin; 

• Çocuklukları sona ermeden, 
• Çocukluklarını doyasıya yaşamadan, 
• Ruhsal ve bedensel gelişimlerini belli bir 

düzeye çıkarıp, evlilik için yeterli/gerekli 
olgunluğa ulaşmadan, 

• Hakları konusunda yeterli bilgi ve bilinç 
düzeyine erişmeden ve bu hakları kullanabilir 
hale gelmeden,

• Evliliğin fiziksel ve duygusal koşullarından 
haberdar edilmeden,

• Evlenmekle kazanacağı ve ya kaybedeceği 
yasal statüler kendisine bildirilmeden 
çoğunlukla kendisinde yaşça büyük biriyle 
evlendirilmesidir. 

Reşit olmamış bir kişi, evlendiği takdirde “çocuk” 
statüsünü ve yasal olarak bunun beraberinde 
getirdiği korunmayı kaybeder. Zorla evlilik, baskı, 
korkutma, şiddet, tehdit, kaçırma, zorlama, 
yıldırma, kandırma, özendirme, teşvik vb. şekillerde 
gerçekleşir. UNICEF, çocuk yaşta evliliği;

• Cinsiyet ve yaş eşitliği hakkı,
• Evlenme ve bir aile kurma hakkı,
• Yaşam hakkı,
• Sağlık imkânlarına erişim hakkı,
• Eğitim ve kendini geliştirme hakkı,
• Kölelikten kurtulma hakkı gibi pek çok 

hakkın ihlali olarak görmektedir. 

Çocuk yaşta evlilik, karşımıza farklı şekillerde 
çıkabilen, kültürlerin çeşitli biçimlerde ürettiği ve 
benimsediği sosyal bir olgudur. Hangi coğrafya da 
yaşanırsa yaşansın, “gelenekle” meşrulaştırılmış 
olsa da, çocukların evlendirilmesi “yasal ve 
kabul edilebilir” değildir; ağır bir hak ihlalidir ve 
çocukların sağlıklı gelişiminin önünde bir engel 
olduğu kadar, ülkelerinde her açıdan kalkınmasını 
geciktiren bir etkendir. Çocukların erken yaşta 
ve zorla evlendirilmesi, çocuklara yönelik ticari 
cinsel sömürünün bir biçimidir, evlilikle tecavüzü 
yasallaştırmaktır, şiddeti, ihmal ve istismarı 
meşrulaştırmaktır ve pedofiliyi kurumsallaştırmaktır. 
Bazen de, aile dışından veya aile içinde beraber 
yaşadığı kişilerin cinsel tacizine/istismarına maruz 
kalan kız çocuklarının, aile sırlarının içeride kalması 
gibi sebeplerle bir an önce evlendirilerek evden 
uzaklaştırılması çözüm olarak görülmekte, bu ise 
bir yandan mağdur edilirken diğer yandan suçlu ilan 
edilmesine neden olmaktadır. 

Bazı durumlarda ise küçük yaşta evlendirilip eşinin 
ailesi ile yaşamaya başlayan kız çocuklar, bu 
ailede de eşinin erkek kardeşi, babası veya yakın 
akrabaları tarafından cinsel davranışlara, enseste 
veya tecavüze maruz kalmaktadırlar. Ensesti, aynı 
zamanda karşılıklı rızaya dayalı aile içi cinsel ilişki 
olarak da kabul edenler olmaktadır. Çocuklara 
yönelik hiç bir taciz ve cinsel davranışta rızadan söz 
edilmemelidir. Özellikle kız çocukları kendilerine 
yönelmiş bu davranışların sonuçlarını kavrayacak 
yaşta olmadıklarından, bedensel bütünlüklerinin 
bozulmasına karşı savunmasız, korumasızdırlar 
ve sessiz kalmaları rıza gösterdikleri anlamına 
gelmemelidir.
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1.1.7 Cinsel Sömürü İle 
Olan Ev İçi Kölelik Ya Da 
Zorunlu Çalıştırılma
Ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde 
milyonlarca çocuk kendilerine ait evlerin dışında, 
temizlik, çamaşır, yemek ve diğer ev işleri, çocuk 
bakımı, yaşlı bakımı, bahçe bakımı ayak işleri gibi 
işlerde, yetişkinlerin her dediğini yapmaya hazır 
bir şekilde çalışarak geçirmektedir. Bu çocukların 
kimi işverenleriyle aynı evde kimisi de farklı evlerde 
kalmakta; kimi emeğinin ücretini almakta, kimisi 
alamamakta, kimisi ayni olarak, yemek ve barınma 
karşılığı çalışmaktadır. Bu durumda olan çocuklar, 
emek sömürüsünün yanında, insan kaçakçılığı, zorla 
çalıştırma ve diğer çocuk işçiliği formlarına karşı 
korumasız olmaları nedeniyle en çok sömürüye ve 
istimara açık olan çocuk işçiliği formlarındadırlar. Bu 
çocukların çoğunun, işverenlerinin evinde kalması, 
onları temel ihtiyaçları bakımından işverene bağımlı 
hale getirmektedir. 

Hareket edebilme özgürlükleri, aileleri ve arkadaşları 
ile iletişime geçebilmeleri, okula devam ya da 
benzer hizmetlere erişimleri, genellikle yalnızca 
işverenin yetkisine bağlıdır. Onların bu şekilde 
izole edilmeleri, hem onların gerektiğinde yardım 
kaynaklarına ulaşmalarını, hem de bu hizmetleri 
gören sömürü ve istismara uğrayan çocuklara 
ulaşmaya çalışanları engellemektedir. Bu çocuklar, 
sık sık sözlü, fiziksel ve bazen de cinsel şiddete 
maruz kalmaktadırlar. Sözlü şiddet biçimleri olarak 
alay etme, aşağılama, hakaret etme, bağırma, 
küfretme; fiziksel şiddet biçimleri, dayak atma, 
tekmeleme, kırbaçlama, sıkıştırma, aşırı çalıştırma, 
yemeksiz bırakma sayılabilir. 

Çocukların hassasiyetlerinden, özel durumlarında, 
korumasızlığından ve izole edilmişliklerinden dolayı 
evin erkeği ya da erkek çocuğu tarafından cinsel 
şiddete ya da istismara açık ve kabul edilebilir 
görüldüklerinden, cinsel şiddete maruz kalmalarına 
oldukça sık rastlanır. Kızların hamile kalmaları 
durumunda, sokağa atılarak, kendi başlarının 
çaresine bakmaya zorlanırlar. İçinde bulundukları 
“utanılacak” durum, evlerine geri dönmelerini de 
zorlaştırır. Temel ihtiyaçlar, nedeniyle işverene 
bağımlı olmaları, uğradıkları istismarı dile 
getirmelerine engel olmaktadır. Çoğu çocuk ev 
içi kölelik için kaçırılırken, bazıları da ailelerinin 
aldıkları borcu ödeyemeyince borç karşılığı zorla 
çalıştırılmaktadır. 

1.1.8 Online Çocuk 
İstismarı
Erişkinler için olduğu kadar çocuklar için de 
büyük bir eğlence, iletişim ve eğitim kaynağı olan 
Internet’e erişim ve kullanımı her geçen gün hızla 
yaygınlaşmaktadır. Internet, çocukların dünyayı 
keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için önemli 
bir ortam olmakla birlikte, kullanımının özellikle 
çocuklara yönelik gözlenen bir takım riskleri de 
bulunmaktadır. Araştırmalar birçok çocuğun 
Internet’te kandırıldığını ve bu nedenle de istismarla 
karşılaştığını göstermektedir. Çocukların müstehcen 
yayın ya da şiddet içeren internet sitelerine 
tesadüfen ve kolaylıkla girebiliyor olması, yaşına 
uygun olmayan görüntülerle karşılaşıyor olması, 
kimliği belirsiz ve tehlikeli kişilerce kandırılma ya 
da taciz edilmelerine neden olmaktadır. Çocukların 
internet kullanımında; 

• Teknik zararlar,
• Yasadışı içeriğe maruz kalma,
• Çocukların ve gençlerin kendilerinin ya 

da ailelerine ait kişisel bilgilerin e-posta, 
sohbet programları, vb. aracılığıyla üçüncü 
şahısların eline geçmesi,

• İnternet üzerinden ebeveynlerinin kredi kartı 
ile onlardan habersiz alışveriş yapabilme,

• Kendilerinden yaşça büyük ve kötü niyetli 
kişilerle haberleşebilme,

• İnternet üzerinden tehdit,
• Bilgi paylaşımı, 
• Uygun olmayan ve tehlikeli işlere maruz 

kalma, 
• Gizlilik ihlali ve çevrim-içi dolandırıcılık,
• Dosya paylaşımı dolandırıcılıkları gibi 

durumlarla karşılaşılmaktadır.  

İnternet ortamındaki ağ günlükleri (Blog), ses 
dosyaları ya da video klipleri (Podcast), herkesin 
içeriğinin yazılmasına katkıda bulunabildiği 
internet ansiklopedileri (Wiki), haber grupları, 
forumlar, hobilerin ve sevilen müziklerin kişisel 
profillere yazıldığı sosyal ağlar (Facebook, 
MySpace), Whatsapp, Messenger, Shapchat gibi 
anlık mesajlaşma sistemleri, sohbet odaları (chat 
rooms), video ile sohbet ve telefon sistemleri gibi 
araçlar ve ortamlar çocukların kişisel bilgilerini 
internete yüklemesi sonucu istismara neden olduğu 
durumlara birkaç örnek olabilir. Avrupa Çevrim-
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içi Çocuklar Araştırma Projesi sonuçlarına göre 
Türkiye’de yaşayan çocukların; 

• Yaklaşık %13’ü cinsel içerikli fotoğrafla 
karşılaşmakta,

•  % 46’sı internet vasıtasıyla cinsel içerikli 
fotoğrafa maruz kalıp rahatsız olmakta,

• %3’ü internet vasıtasıyla zorbalığa maruz 
kalmakta, 

• 9-16 yaş arasındaki çocukların %12’i cinsel 
içerikli mesaj almakta,

• %4’ü cinsel içerikli benzer mesaj 
yollamakta,

• Cinsel içerikli mesaj aldığını söyleyen 
çocukların %50’si bundan rahatsız olmakta, 

• 9-16 yaş arasındaki çocukların %14’ü 
yüz yüze tanışmadığı kişilerle İnternet’te 
görüşmekte, 

• Bu çocukların %3’ü bu kişilerle İnternet 
dışında da buluşmaktadır. 

Online istismar en fazla, çocuk pornografisi yoluyla 
gerçekleşmektedir. İnternetten önce yer altı dağıtım 
ağları ve posta ile gerçekleştirilirken, internet aracılığı 
ile çocuğun cinsel istismarı, cinsellik amaçlı turizm 
ve çocuk pornografisi küresel ölçekçe büyüyen bir 
pazar haline gelmiştir. Online Çocuk Pornografisi, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk 
Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle 
İlgili İhtiyari Protokol uyarınca çocuğun gerçekte 
veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde 
bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi 
veya çocuğun cinsel uzuvlarının, ağırlıklı olarak 
cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesidir. ILO 
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması 
ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler 
Sözleşmesi kapsamında çocukların pornografik 
yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde 
kullanılması, bunlar için tedarik veya sunumu 
düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun yaklaşımı 
ise daha farklıdır. Bir çocuğa müstehcen görüntü̈, 
yazı veya sözleri içeren ürünlerin verilmesi ya 
da bunların içeriğinin gösterilmesi, okunması, 
okutulması veya dinletilmesi; bunların içeriklerini 
çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde 
ya da alenen gösterilmesi, görülebilecek şekilde 
sergilenmesi, okunması, okutulması, söylenmesi, 
söyletilmesi, bulundurulması, kaydedilmesi suçtur. 
Madde ayrıca müstehcen görüntü, yazı veya 
sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukların 

kullanılmasını da suç olarak düzenlemiştir. Siber 
suçlar sözleşmesi de çocuk pornografisini özellikle 
ve ayrıca düzenlemiştir. Çocuk pornografisinin 
elektronik üretimi,  bulundurulması ve dağıtımının 
çeşitli yönleri suç olarak tanımlanmıştır.

Çocukların ve gençlerin zararlı içeriklerden 
korunması ve interneti daha güvenli bir şekilde 
kullanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla 
22 Kasım 2012’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından “Güvenli İnternet” filtresi 
uygulaması başlatılmıştır. BTK’nın Güvenli İnternet 
hizmetinde “Çocuk” ve “Aile” Profilleri bulunmakta 
ve kullanıcılar istedikleri profili seçebilmektedir. 
Çocuk ve Aile Profilleri, internet kullanıcılarının 
talep ve ihtiyaçlarına göre aralarında psikoloji, 
pedagoji, sosyoloji ve hukuk alanlarında uzman 
akademisyenlerin bulunduğu bir kurul tarafından 
belirlenmektedir. Çocuk Profili, içeriği uzmanlarca 
belirlenen kriterlere uygun sitelerden oluşmaktadır. 
Aile Profilinde ise Çocuk Profiline ek olarak 
kişisel sitelere, forum ve paylaşım sitelerine 
erişilebilmektedir. Aile Profili, oyun sitelerini, sohbet 
sitelerini ve sosyal medya sitelerini ayrı ayrı veya 
birlikte seçme imkânı sunmaktadır. Uluslararası 
sözleşmeler, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde 
hazırlanan Güvenli İnternet profillerinde; kumar, 
uyuşturucu, terör, şiddet içerikli görüntüler, sağlık 
için tehlikeli madde temini, çocukların cinsel 
istismarı, fuhuş, müstehcenlik, dolandırıcılık ve 
zararlı yazılım gibi içerikleri barındıran web siteleri 
bulunmadığı için kullanıcılar güvenli bir şekilde 
İnternetten yararlanabilmektedir. Ancak bu sorunun 
çözümü için çocuk pornografisine yönelik tüketici 
talebini azaltmak amacıyla kamuoyundaki bilinci 
artırmak önemlidir. Global düzeyde tüm taraflar 
arasındaki küresel ortaklığın güçlendirilmesinin 
ve ulusal düzeyde hukukun uygulanmasının 
geliştirilmesi zorunludur. Bunların yanında, Hotline 
(Anında yardım hatları) oluşturulmalı, internet erişim 
sağlayıcılarının mesleki etik kurallar oluşturması 
veya mevcut uluslararası belgelere taraf olması 
teşvik edilmeli ve bilgisayar ve internetin güvenli 
kullanımı için çocuklarla ve ebeveynlerle ortak 
çalışmalar yapılmalıdır.
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yaşam sorunları yetişkinlikte de sürmektedir. Çeşitli 
klinik ve anket çalışmalarında bu oran % 21-25, 
2005 yılında yapılan çalışmada ise bu oran 17,5’dir. 
Mor Çatı Derneği’nin mağdurlara yönelik yaptığı 
bir çalışmadaki ifadelerine dayanan verilerde ise 
mağdurların % 58’i babası, %17’si öz ağabeyi, %8’i 
amcası-dayısı, % 6’sı kuzeni, % 6’sı üvey babası, 
% 4’ü de üvey abisi tarafından istismar edildiği 
görülmektedir. Yine 2002-2003 yılları arasında cinsel 
saldırı suçundan Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 
sanıklar arasından araştırmaya katılmayı kabul 
eden 70 kişi ile yaptıkları çalışma sonucunda ise; 
saldırganların tamamının erkek, genç yaş grubunda 
(17-36), %80’inin bekar, %60’ının tecavüzden 
suçlanan, %18,5’inin sabıkalı, %12,86’sının 
çocukluklarında fiziksel/cinsel istismar öyküsü 
olduğu, %12,86’sının sabıkasının yine cinsel 
suçlardan olduğu,%27’sinde mental retardasyon 
görüldüğü, %20’sinde psikotik bozukluk bulunduğu 
ortaya konulmuştur. Tardif ve arkadaşları tarafından 
ise psikodinamik bir yaklaşımla istismarcının; 
genelde empati duygusundan yoksun ya da sınır 
düzeyde empati kurabilen, emosyonel açıdan 
retardasyon bulunan, benlik saygısı düşük, 
anarşizmle karakterize duygusal yetersizliği olan, 
engellenmeye karşı toleransı düşük kişiler olduğu 
tarif edilmektedir. 

1.2.2 Cinsel Sömürü ve 
Cinsel İstismarın Çocuk 
Üzerindeki Etkileri
Cinsel şiddet öncelikle, çocuğun güven duygusunu 
zedeler. Saldırgan çoğu zaman tanıdık ve güven 
duyulan, aileden ya da yakın çevreden bir 
yetişkin olduğundan, sevgisinin ve güveninin 
kötüye kullanılması çocukta güven duygusunu 
derinden etkiler. Yaşadıklarını anlattığında, çocuğa 
inanılmaması ve suçlayıcı bir tavır alınması da 
çocuğun yalnızlaşmasına ve güven duygusu 
ile adalet duygusunun zedelenmesine neden 
olur. Cinsel şiddet ayrıca çocukların cinsellikten 
korkmasına, kaçınmasına ve kaygı yaşamasına ya 
da yaşıtlarına göre aşırı davranışlarda bulunmasına 
neden olarak sağlıklı gelişimlerinin bir parçası 
olması gereken cinselliklerini de zedeler.

1.2 Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarın 
Etkileri
1.2.1 İstismarcı Kimdir? 
Çocukların cinsel istismarında failler; yaşları gereği, 
mağdur üzerinde bir etki, otorite veya sorumluluk 
taşıyan yetişkinler olabileceği gibi başka çocuklarda 
olabilir. İstismarcıların büyük çoğunluğu erkektir. 
Genellikle sıradan görünümlü, toplumda saygın 
konumlarda olanlar dahil her sosyo-ekonomik 
gruptan olabilen, çoğunlukla çocuğun tanıdığı 
ve güvendiği bir yetişkindir. Bazı çalışmalarda 
cinsel istismarın önemli kısmını ensest vakaları 
oluşturduğu görülmektedir.  Bu da cinsel istismarın 
çoğunlukla aile içi bir yetişkin tarafından yapıldığını 
göstermektedir. Bu bilgi Lanzarote Komitesi’nin ilk 
raporunu güven ilişkisi içinde meydana gelen cinsel 
sömürüye ayırmasına neden olmuştur. Türkiye bu 
konudaki raporunu 2014 Ocak ayında vermiştir.

Ebeveynlere ilişkin olarak ortak bir psikiyatrik 
profil belirlenememiştir. Aksine çeşitlilik ve çok 
sayıda ailesel etkenin risk etmelerinde rol oynadığı 
düşünülmektedir. İstismarcı ebeveynlerin özellikle 
geçmişte istismar öyküsü olan, çocuklarla ilgili 
olumsuz algısı olan, empati zorluğu yaşayan ve 
çocuğun gelişimsel dönemiyle uygunsuz gerçek dışı 
beklentileri olan ebeveynler oldukları bildirilmiştir. 
Ensest saldırganlarının çoğunlukla pedofil olmadığı, 
her zaman fiziksel şiddete başvuran kişiler 
olmadıkları, gündelik hayatlarını devam etmeyi 
engelleyecek psikolojik problemleri olmadığı, doğru 
ve yanlışı ayırt edebildikleri, alkolik ya da devamlı 
işsiz olmadıkları bilinmektedir.

İstismar eden kişinin profiline dair, çocuk cinsel 
istismarı faillerinin ağırlıklı olarak erkek ve çoğunlukla 
mağdurun tanıdığı birisi olduğunu belirten, yarıdan 
fazla olguda cinsel saldırı ve istismarın, çocuğun 
daha önce tanıdığı ve güvendiği biri tarafından 
yapıldığını gösteren pek çok çalışma yapılmıştır.  

Çocuk cinsel istismarında saldırının “ensest” olarak 
tanımlanan baba veya erkek aile üyelerinden biri 
tarafından gerçekleştirilmesi oldukça yaygındır. 
Ensest, şüphesiz, temel insan haklarına yapılan 
en ağır cinsel saldırılardan biridir. Genellikle çocuk 
yaşta başlayarak uzun süre “aile bütünlüğünü” 
korumak ve bozmamak adına gizli kalarak devam 
etmekte ve neden olduğu psikolojik, sosyal ve cinsel 
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öğrenme güçlükleri, kişilik bozuklukları, düşük benlik 
algısı ve ilişkilerde problemler, uygunsuz cinsel 
davranışlar (herkesin ortasında mastürbasyon, 
cinsel ilişki taklidi, anüs veya vajene yabancı cisim 
sokmak, insanlara sürtünmek, sürekli genital 
organlarıyla oynamak gibi) sık görülebilmektedir.

1.2.2.2 Cinsel Sömürü ve Cinsel 
İstismarın Psikolojik ve Davranışsal 
Etkileri

• Korku reaksiyonu,
• Depresyon,
• Dikkat eksikliği,
• Düşük benlik algısı,
• Arkadaşlık kurmada ve devam ettirmede 

sorun,
• Başkalarına güvenmeme,
• Kendine zarar verme,
• Alkol ve uyuşturucu kullanımı veya yönelme,
• Riskli davranışlar gösterme,
• Kendi değeri, kimliği ve cinselliği hakkında 

kafasının karışık olması,
• Okulda öğrenme ve odaklanma sorunları,
• Kendisinden yüksek beklentilerinin olması,
• İhtiyaçlarını tanımlama ve ifade etmede 

sorunlar,
• Yaşına uygun olmayan şekilde cinselliğe 

ilgi duyma ve cinsellik hakkında bilgi sahibi 
olma, abartılmış cinsel davranış ,

• Engelli olma hatta yaşamını kaybetme, 
• Zihinsel gelişim gerilikleri,
• Akademik başarıda düşüş,
• Yaşıtlarıyla ya da yetişkinlerle iletişim 

kurmakta zorlanma,
• Dürtü kontrol bozuklukları, 
• Yalan söyleme, çalma, tırnak yeme, tikler 

gibi davranım bozuklukları, 
• Uyku bozuklukları,
• Yeme bozuklukları,
• Saldırgan olma ve şiddet içeren davranışlar 

gösterme,
• Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB),
• Çocuğun ihmal/istismar davranışını 

normalleştirmesi bu nedenle ihmal ve 

Daha önce bir suça tanıklık etmiş veya suçun 
mağduru olmuş çocukların, diğer çocuklara oranla 
cinsel istismara maruz kalma riskinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bunun yanında yapılan 
pek çok bilimsel çalışma ve araştırmada, ihmal 
edilmiş çocuklar, ihmal edilmemiş çocuklara oranla 
cinsel istismar mağduru olma açısından daha 
yüksek risk altında olduğu ayrıca, cinsel istismar 
öyküsü bulunan çocukların yeniden ve pek çok 
kez istismara uğrayıp, mağdur olma yüksek riski 
taşıdığı tespit edilmiştir. Benzer çalışmalarda daha 
önce aile bireyleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel 
istismara uğrayan çocukların tekrar mağdur olma 
ihtimali, istismar öyküsü bulunmayan çocuklara 
oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Cinsel istismarın bazı türleri psikiyatrik açıdan 
diğerlerinden daha ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. 
Çocuğun yaşı ve olgunluk düzeyi, etkilenmesiyle 
ilgili faktörlerden biridir. Mağdur çocuk ile istismar 
eden arasındaki yaş farkının artması, istismar 
edenin tanıdık ya da aile içinden biri olması ve 
saldırının süreğenliği çocuğun bu süreçten ve 
travmadan etkilenme oranı ve düzeyini artırmaktadır. 
İstismar esnasında zor ve şiddet kullanılması, 
yaşanan çaresizlik duygusunun büyüklüğü, ruhsal 
travmanın daha derin algılanması ve yaşanması ile 
sonuçlanmaktadır. Çocuklarda cinsel istismar veya 
kötüye kullanımın düşünülmesini gerektiren fiziksel 
belirti ve bulgular çocuktan çocuğa değişiklik 
gösterebilmektedir. 

1.2.2.1 Genel Belirti ve Bulgular 
1- Fiziksel Belirti ve Bulgular:

Genital bölgedeki sıyrıklar, kaşınma, ağrı, yırtılmış 
himen, vajen veya makat kanaması, kırıklar, çıkıklar, 
yırtıklar, izi kapanmayacak yaralar, yürüme ve 
oturmadaki güçlüktür. Ayrıca çocuk ve ergenlerde 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tekrarlayan idrar 
yolu enfeksiyonları, penis iltihabı veya vajinal 
akıntı cinsel kötüye kullanımı akla getirebilecek 
bulgulardır.

2- Duygusal ve Davranışsal Belirtiler: 

Cinsel istismara uğrayan çocuklardaki duygusal 
ve davranışsal etkileri tanımlayan çalışmalara 
bakıldığında, bu çocuklarda korku reaksiyonu, 
anksiyete, depresyon, kızgınlık, düşmanlık, 
post-travmatik stres bozukluğu, intihar, yeme 
bozuklukları, alkol ve madde kötüye kullanımı, 
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1.2.3 Cinsel Sömürü ve 
Cinsel İstismarın Aile ve 
Toplumlar Üzerindeki 
Etkileri
Cinsel istismarın, hem çocuklar hem de aileleri ve 
tüm toplum üzerinde kısa ve uzun vadeli çok ciddi 
psikolojik, fiziksel ve toplumsal sonuçları vardır. 
Çocuğun cinsel istismarı bir çocuk hakları ihlali 
olduğu gibi, aynı zamanda bir adalet, halk sağlığı ve 
ekonomi sorunudur.

Cinsel şiddetin tüm toplumlarda yaygın olduğunun 
bilinmesine karşın gizli kalmaya devam etmesi, 
çocuklar üzerindeki travmatik ve yıkıcı etkileri, 
destek alınmaması durumunda bu etkilerin 
yetişkinlikte devam etmesi, cezasızlığın suçun 
tekrarına neden olması göz önüne alındığında, 
cinsel istismarın çocuklar üzerinde olduğu kadar, 
toplumlar üzerindeki bedellerinin de hesaplanamaz 
boyutlarda olduğu söylenebilir. Aile içinde ve/veya 
aile üyelerinin biri tarafından yapılması durumunda 
ise pek çok çok ailenin ve dinamiklerinin zarar 
görerek dağılması önemli etkilerden biridir. 

Her beş çocuktan birinin cinsel şiddet mağduru 
olması, çocuğun cinsel istismarının istisnai eylem 
olmadığını ve başta ev-aile olmak üzere, güvenli 
olduğu düşünülen ortamlarda sık yaşandığını 
göstermektedir. Yaygınlığına ve yıkıcı etkilerine 
rağmen ortaya çıkmıyor olması, adalet ve cinsellik 
gibi konularda çok ciddi toplumsal sorunlara 
işaret etmektedir. İstismarcılar ceza almadan 
eylemlerine devam edebilmektedir. Mağdurlar 
ise yaşadıkları olayın failleriyle çoğu zaman aynı 
ortamda bulunmaya hatta aynı evde yaşamaya 
devam etmekte, böylece travmaları ağırlaşmaktadır. 
Ayrıca araştırmalar, çocukluğunda cinsel istismar 
mağduru olan ve gerekli desteği almayan kişilerin 
ilerleyen dönemde istismarcılara dönüşebildiğini 
göstermektedir. 

Çocukların cinsel istismarının yaygınlığı dikkate 
alındığında, ekonomik sonuçlarının da tüm 
toplumlar için telafi edilemez düzeyde olduğu 
görülmektedir. Bunun dışında, çocuk ihmal ve 
istismarının sadece çocuk üzerinde değil toplum, 
toplumun geleceği ve toplum sağlığını ilgilendiren 
birçok olumsuz sonucu da vardır. Bunların en 
önemlileri, istismara uğrayan çocukların, kendileri 
büyüdükçe istismar eden kişiler haline gelebilmeleri 
ve ailelerinde öğrendikleri şiddet içeren davranışları 

istismarın sürekli mağduru veya uygulayıcısı 
hale gelmesi,

• Yetişkinlik dönemi için yeterli ebeveynlik 
becerisi geliştirememe.

1.2.2.3 Cinsel İstismar ve Sömürünün 
Kısa ve Uzun Dönem Etkileri
Tüm bunların yanında cinsel istismar ve sömürünün 
kısa ve uzun dönem etkileri de yine çocuğa, yaşanan 
istismara, sürekliliğine ve diğer devam eden 
risk faktörlerine göre farklılıklar göstermektedir. 
Fiziksel, gelişimsel, psikolojik, sosyal pek çok 
etkisinin yanında üreme sağlığı açısından da, 
başta üreme organları olmak üzere kısa-orta-uzun 
vadede yaralanma ve kanamalar, istenmeyen 
gebelikler, sağlıksız düşükler, istenmeyen 
doğumlar, yetişkinlikte azalmış cinsel istek, cinsel 
ilişkide ağrı, cinsel işlev bozuklukları, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları 
gibi pek çok fiziksel sağlık sorunlarına da neden 
olmaktadır. Tüm bunların yanında genel olarak kısa 
ve uzun dönem etkilerini ise şu şekilde toparlamak 
mümkündür;

1. Kısa dönem etkiler;

Cinsel istismar sonrasında sık görülen psikolojik 
sekeller şunlardır: kaygı, depresyon, yıkıcı 
davranışlar, fobik tepkileri ve entellektüel fiziksel ve 
sosyal gelişimde gecikme (disosiyatif belirtiler), karşı 
gelme bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon, 
post travmatik stres bozukluğu (PTSB), dikkat 
eksikliği, aşırı hareketlilik bozukluğu.

Bu dönemde, uyku bozuklukları, uyuyamama, 
kâbuslar, somatik şikâyetler, otonomik aşırı 
uyarılma, öfkeli tepkiler ve dürtü kontrolünün 
zayıflaması, PTSB’ye bağlı olarak travmanın zihinde 
tekrar yaşantılandırılması, travma ile ilişkili ses ve 
görüntülerin tekrar zihne girmesi gibi pek çok 
şikâyet de sıkça görülmektedir.

2. Uzun dönem etkileri;

Cinsel istismar sonrasında bazı psikolojik sekeller 
uzun dönemde gözlenebilir: Anormal cinsel 
davranışlar (cinsel yönden aşırı uyarılma ya da 
fobik reaksiyonlarla), cinsel inhibisyon (cinsel 
kimlik ve cinsel obje tercihinde zorluklar), anksiyete 
belirtileri (kronik gerginlik, uyku sorunları, bedensel 
şikâyetler), kronik PTSB, cinsel disfonksiyon, 
travmaya daha açık olma.
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Zihinsel veya fiziksel engel: istismar/sömürü ile 
diğer risklere en açık, savunmasız gruptur. Özellikle 
konuşamıyorsa bu durumu açıklayamayacağı 
gibi zihinsel engeli de istismarı/sömürüyü 
tanımlayamayacaktır. 

1.2.5  Cinsel İstismarın 
Bildirim Zorluğu ve 
Zorunluluğu
Cinsel istismar genellikle fiziksel göstergelerle 
belirlenmez. Gebelik, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar gibi fiziksel göstergelerle fark edildiği 
ender durumlar dışında, belirlenebilmesi çoğu 
zaman çocuğun güvendiği birine yaşadıklarını 
anlatmasıyla mümkündür. Ancak çocuklar için 
yaşadıklarını anlatabilmek çok zor olabilmektedir. 
Çocuğun sevdiği ya da güven ilişkisi içinde olduğu 
biri tarafından cinsel sömürüsü ya da istismarı 
çocuğun fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün, güven 
duygusunun derinden parçalanması anlamına gelir. 
Bu, çocuğun konuyu rahat bir şekilde bildirmesi 
önünde büyük bir engeldir. Eğer çevresinde ve 
toplumda örneğin eğitim sisteminde çocuk hakları, 
cinsel üreme sağlığı eğitimleri; koruma sisteminde 
ulaşılabilir etkin şikâyet mekanizmaları, çocuklara, 
anne-babaları ve genelde kamuyu bilgilendirici 
düzenli ve devamlı bilgi kampanyaları bilgi ve destek 
ağları bulunmuyorsa, çocuk için cinsel şiddeti 
bir yakınına ya da yetkiliye bildirmesi çok güçtür. 
Ayrıca, istismarcının genellikle çocuk tarafından 
sevilen ve güvenilen biri olması, her yaştan çocuk 
için çok kafa karıştırıcıdır.

İstismarcının çocuğu kendisine ya da sevdiklerine 
zarar vereceği yönünde tehdit etmesi; çocuğun 
anlattıklarına inanılmayacağı düşüncesi; 
yaşanılanların kendi suçu ve hatası olduğuna 
inanması; küçük yaştaki çocukların olayları 
anlatabilecek dil becerilerinin henüz gelişmemiş 
olması gibi birçok nedenden dolayı çocuklar 
yaşadıkları olayı anlatamayabilirler. 

Çocuklarla çalışan uzmanların çoğu ne zaman ve 
nasıl bildirimde bulunacağını bilmemektedir.

Bildirimde bulunmama nedenleri, dava edilme 
veya karşılık görme korkusu (özellikle küçük 
yerleşim yerlerinde cinsel istismar suçu işleyen 
ya da ailesi tarafından tehdit ve can güvenliğinin 
sağlanamayabilecek olması), çocuk koruma 
servislerine yeterli güven duyulmaması, klinik kanıt 

diğer toplumsal ilişkilerde de kullanmalarıdır. Ayrıca, 
çocuğun yetiştirilmesi sırasında gerekli bakım, ilgi 
ve sevgi gibi gereksinimlerinin karşılanamamış 
olması, onun yetişkin yaşamda da, birçok beceriyi 
yerine getirme konusunda zorlanması ve yetişkin 
yaşama uyum sağlamasını güçleştirmektedir.

1.2.4 Çocukların 
Cinsel İstismarı 
Açıklayamamalarının 
Temel Nedenleri
Sonuçlarından Korkmak: pek çok çocuk fiziksel/
duygusal olarak tehdit altında olduklarından veya 
ailelerinin baskısından, ailesinden ayrılacağından, 
ailesini utandıracağından, yaşadıklarından 
ailesinden veya çevresinden utanacağından, 
suçlanacağına inandığından veya sorularından 
korktuğundan istismar/sömürüyü anlatmak 
istemeyebilir.

Reddedilme Korkusu: Genellikle yetişkinlerin ona 
inanmayacağından, ailelerinin veya çevrenin kendi 
iddialarını ret ederek ona yardım etmeyi kabul 
etmemesinden korkabilir. Bu korkuya, istismar 
edenin çocuğa, yaşananları anlatması durumunda 
ona hiç kimsenin inanmayacağına veya ona zarar 
vereceğine dair tehdidi eşlik ettiğinde, bu korku 
daha da artar. 

Kandırma: İstismar eden, çocuğu çeşitli hediyeler, 
vaatler ve rüşvetlerle kandırabilir veya istismarla ilgili 
olarak çocuğu utandırabilir ve suçlu hissettirebilir. 

Kendini Suçlama: Çocuklar istismarın/sömürünün 
kendi hataları olduğuna inanabilir veya bunu 
engelleyemediği, izin verdiği, yanlış yerde yanlış 
zamanda olduğu, istismarcı çağırdığında gittiği gibi 
pek çok sebeple istismarı/sömürüyü hak ettiklerini 
düşünebilirler. 

Koruma: Çocuk istismar edeni özellikle de bu kişi 
ailesinden biri veya yakını ise korumak isteyebilir.

Yaş: Çok küçük olan çocuklar, istismarı/sömürüyü 
tanımlayamadıkları veya anlayamadıkları için 
istismara/sömürüye maruz kaldıklarını fark 
edemeyebilirler. Özellikle istismar eden çocuğun 
tanıdığı, sevdiği ve güven duyduğu bir kişi ise 
istismar davranışlarını normal kabul edebilir ya da 
bunu açıklayacak dil gelişiminde veya gelişimsel 
düzeyde olmayabilir.
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önleme yükümlülüğünün varlığı dolayısıyla ceza 
sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

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 ile cezalandırılır.

(2) Suçun, adlî kolluk görevini yapan kişi tarafından 
işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

Sağlık mesleği mensuplarının suçu 
bildirmemesi

Madde 280- (1) Görevini yaptığı sırada bir suçun 
işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına 
rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen 
veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği 
mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş 
tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren 
diğer kişiler anlaşılır.

veya bildirilmiş kanıtın yetersiz olduğunu düşünme, 
çocuğun ve ailenin zarar göreceği endişesi 
olabilir. Diğer yandan çalışmalar, konuyla ilgili 
bilgi ve deneyimin artması ve beraber çalışan ilgili 
uzmanların bir takım yaklaşımı benimsemelerinin 
bildirim sürecini olumlu etkilediğini göstermektedir. 
Türk Ceza Kanununa göre;

Suçu bildirmeme

Madde 278- (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili 
makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği 
neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan 
bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, 
yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Mağdurun on beş yaşını bitirmemiş bir çocuk, 
bedensel veya ruhsal bakımdan engelli olan ya 
da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak 
durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki 
fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.

(4) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişiler 
bakımından cezaya hükmolunmaz. Ancak, suçu 

karşı Şiddet Özel Temsilcisi de çocuğa karşı cinsel 
şiddet dahil şiddetin her ortamdaki tüm biçimleriyle 
mücadele etmek için BM üyesi Devletler için bir 
itici güçtür. Özel Raportörler ve Özel Temsilci, 
hükümetlere, BM bileşenlerine ve sivil toplum 
örgütlerine çocukların korunması, mağdurların 
rehabilitasyonu ve cinsel sömürünün önlenmesine 
yönelik tavsiyelerde bulunmaktadır. Bilinçlendirme 
faaliyetleri cinsel amaçlı çocuk ticareti ve internet 
ortamında çocuk cinsel sömürüsü ve istismarı ile 
mücadele için bir yasal çerçevenin oluşturulmasına 
yol açmıştır. 

Çocuğun cinsel istismarı, dünyanın bütün 
ülkelerinde yaşanan bir çocuk hakları ihlalidir. 
Konuyla ilgili farkındalık arttıkça, uluslararası, 
bölgesel ve ulusal düzeyde çalışmalar ve işbirlikleri 
de artmaktadır.

BM İnsan Hakları Komisyonu, çocuk satışı, çocuk 
fuhuşu ve çocuk pornografisinin nedenlerini analiz 
etmek, yeni biçimlerini tanımlamak, mücadele 
edilmesi ve önlenmesi için başarılı örnekleri 
yaygınlaştırmak amacıyla özel raportör atamıştır. 
Benzer şekilde insan ticareti ve kadına karşı şiddet 
konularında çalışan raportörler de bulunmaktadır. 
Bunların yanında BM Genel Sekreteri’nin Çocuğa 

1.3 Uluslararası Mevzuat
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1.3.1 Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin 19, 34 ve 35. maddeleri uyarınca 
taraf devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve 
cinsel istismara karşı koruma güvencesi verirler. 
Bu amaçla; özellikle çocukların yasa dışı veya 
psikolojik olarak zararlı herhangi bir cinsel etkinliğe 
özendirilmelerini veya zorlanmalarını, ticari amaçlı 

cinsel sömürüde kullanılmalarını, cinsel istismarla 
ilgili işitsel veya görsel materyallerde kullanılmalarını 
önlemek amacıyla her türlü tedbiri almakla 
yükümlüdürler. Sözleşmenin 34.ve 35. maddeleri 
uyarınca taraf ülkeler, çocukların her türlü sömürü ve 
istismara karşı korunmalarını, yasadışı bir faaliyette 
çalışmaları, cinsel sömürü, pornografi, fahişelik ve 
ticaret amacıyla kullanılmalarını engellemek için, 
her türlü ulusal, ikili ve çok taraflı tedbirleri almayı 
taahhüt etmişlerdir.

1.3.2 BM Çocuk Satışı, 
Çocuk Fuhuşu ve Çocuk 
Pornografisi ile İlgili Ek 
Protokol
Çocuk Hakları Sözleşmesine ek olarak hazırlanan 
Çocuk Satışı, Çocuk Fuhuşu ve Çocuk 
Pornografisi ile İlgili Ek Protokol ise çocuk 
satışı, çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisinin 
engellenmesi ile ilgili hükümlerin işlerlik kazanmasını 
amaçlamaktadır. 

Ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi 
1990 yılında imzalanmış, 1994 yılında onaylanmış 
ve 1995 yılında Resmi Gazete’ de yayımlanarak 
2054 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüştür. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek ihtiyari protokol 
olan Çocuk fahişeliği pornografisi ve satışı ile ilgili 

ek ihtiyari protokol taraf devletlerin çocuk satışı, 
pornografisi ve fuhuşun önlenmesini garanti altına 
almak amacıyla hazırlanmıştır. ÇHS’nin çocuk 
haklarını; çocuğun ekonomik istismardan, tehlikeli 
işlerde çalıştırılmasından, her türlü cinsel sömürüye 
ve istismara karşı korunması veya çocuğun 
eğitiminin, çocuğun sağlığı, fiziksel, ruhsal, moral 
ve sosyal gelişiminin zarar görmesinden korunması 
olarak tanımlamaktadır. ÇHS’in 34. ve 35. Maddeleri, 
Taraf Devletlerin fuhuş ve pornografi dahil, çocuğu 
cinsel sömürü ve istismardan koruyacakları ve 
çocukların satışa, kaçırmaya ve fuhuşa konu 
olmalarını önlemek üzere her türlü çabayı göstermek 
Devletin görevidir, demektedir. Bu ek ihtiyari protokol 
söz konusu maddelerin hayata geçirilmesine yönelik 
uygulamalara açıklık kazandırdığı, konuya toplumsal 
duyarlılık ve bilincin artırılması ile mevcut yasaların 
uygulanmasının sağlanması, uluslararası düzeyde 
konunun daha geniş çaplı ele alınmasını sağlayıcı 
tedbirleri içermektedir. 

Ticaretinin, Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin 
Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına 
ilişkin Protokol’’ü 13 Aralık 2000 tarihinde imzalamıştır. 
Söz konusu sözleşme ve protokolün TBMM’ce 
onaylanması, 30.01.2003 tarihli 4800 ve 4804 sayılı 
kanunlarla uygun bulunmuş ve 04.02.2003 tarihli 
Resmi Gazetede iç hukukumuza dahil edilmiştir. 
Bu protokolün amaçları şu şekilde belirtilmiştir; 

• Kadın ve çocuklara özel önem verilerek, 
insan ticaretini önlemek ve mücadele etmek, 

• Bu tür ticaretin mağdurlarını, onların insan 
haklarına bütünüyle saygı göstererek 
korumak ve onlara yardım etmek,

• Bu amaçlara erişebilmek için Taraf Devletler 
arasındaki işbirliğini geliştirmek.

1.3.3 Kadın ve Çocuk Ticareti 
Olmak Üzere İnsan Ticaretinin 
Önlenmesi, Durdurulması ve 
Cezalandırılması Hakkında 
Protokol  (Palermo Protokolü)
Palermo Protokolü (Sınır Aşan Örgütlü 
Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne 
ek Başta Kadın ve Çocuk Ticareti Olmak Üzere 
İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve 
Cezalandırılması Hakkında Protokol) de bu 
kapsamda kullanılan diğer uluslararası belgelerdir.  
Türkiye, 12 Aralık 2000 tarihinde Palermo’da imzaya 
açılan “Sınır aşan Organize Suçlarla Mücadele 
Sözleşmesi’’ni ve bu sözleşmenin eki olan “İnsan 
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1.3.4 İnsan Ticaretine 
Karşın Eyleme İlişkin 
Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi 
Bu sözleşme, insan ticaretini önlemeyi, mağdur 
ve tanıkları korumayı, etkili bir soruşturma ve 
kovuşturma yürütülmesi ve insan ticaretiyle 
mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlenmesi 
amacıyla imzalanmıştır. Sözleşme, taraf devletleri 
çocuklarla ilgili özel önleyici önlemler almak 
konusunda sorumlu tutar. Ayrıca sözleşmenin taraf 
devletler tarafından uygulanmasını takip etmek 
amacıyla bağımsız bir izleme mekanizması olan 
“İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu” 
kurulmuştur. Sözleşme, yaş, cinsiyet ayrımı 
yapmaksızın insan ticaretine maruz kalan herkesi 
kapsamaktadır.

Sözleşme’nin Amacı:

a. Cinsiyet eşitliğini güvence altına alarak insan 
ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti ile mücadele,

b. Cinsiyet eşitliğini güvence altına alarak mağdur 
ve tanıklara koruma ve yardım için kapsamlı 
bir çerçevenin tasarlanması, insan ticareti 
mağdurlarının insan haklarının korunması ve 
etkin soruşturma ve kovuşturma sağlanması,

c. İnsan ticaretine karşı eylemde uluslararası 
işbirliğinin teşvik edilmesi,

Sözleşme’nin Kapsamı:

Mağdurların korunmasına ilişkin önlemler ve 
uluslararası iş birliği açılarından olmak üzere her 
türlü insan ticareti biçimini ifade eder. Sözleşme 
sadece sınır aşan insan ticaretini değil ulusal, 
organize suçlarla bağlantılı olan ya da olmayan 
ve istismar amacı ile yapılan insan ticaretini de 
kapsamaktadır.

İnsan ticareti ; eylem, araç ve amaç olarak üç 
temel unsurun birleşiminden oluşur. İnsan ticareti, 
bu ögelerin tek tek bulunması değil bunların bir 
birleşimidir.

Eylem: Kişilerin işe alınması, nakli, transferi, 
barındırılması veya misafir edilmesidir.

Araç: Tehdit, güç kullanımı veya sair baskı kullanımı, 
kaçırma, hile, aldatma, gücün veya hassas bir 
konumun kötüye kullanılması, başka bir insan 
üzerinde kontrole sahip olan bir kimsenin rızasını 
almak üzere ödeme yapmak veya kazanç sağlamak 
ya da kendisine yapılan ödemeleri ve sağlanan 
kazançları kabul etmektir.

18 yaşını doldurmamış bireyler için yani çocuklar 
için araç unsuru zorunlu değildir. 

İstismar amacı: Asgari olarak, diğer kişilerin fuhuş 
faaliyetlerinin istismarı veya sair şekillerdeki cinsel 
istismar, zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, 
köleliği veya kölelik benzeri uygulamalar, kulluk 
veya organların çıkarılması.

Sözleşme’nin Önemi:

Sözleşme, insan ticaretini bir insan hakları ihlali olarak 
tanıması, mağdurlara yardım ve mağdurların insan 
haklarının korunmasına özel olarak odaklanması, 
kapsamlı bir uygulama alanını benimsemesi, kabul 
edilecek özel ve bağlayıcı önlemler ile mağdur 
ve tanıkların korunması için daha kapsamlı bir 
yasal çerçeve oluşturması, etkin ve bağımsız bir 
izleme mekanizmasını kurması, diğer uluslararası 
belgelerde kabul edilen asgari standartların ötesine 
geçen belirli hükümler içermesi sebebiyle önemlidir 
ve Türkiye’nin taraf olduğu diğer sözleşmelerden 
farklı niteliktedir.
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Sözleşmeyle, cinsel sömürüye karşı korunmaları 
da dahil olmak üzere çocuklarla ilgili koruyucu 
önlemler güçlendirilmiştir Sözleşme çocuğu 18 
yaşını doldurmayan bireyler olarak tanımlamaktadır.

2010 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
bekleyen Sanal Ortamda İşlenen Suçlara İlişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi 22 Nisan 2014 tarihinde 
Türkiye tarafından onaylanmıştır, Türkiye’nin artık 
yapması gereken iç hukuk normlarını onayladığı bu 
sözleşmeye göre gözden geçirmek ve sözleşmeye 
uygun hale getirmektir.

Taraf ülkelerin sorumluluğu:

Sözleşmede tanımlanan suçlar kasıtlı olarak 
işlendiğinde, kendi ulusal mevzuatında suç olarak 
tanımlamak taraf ülkelerin yasal yükümlülüğüdür. 
Bilgisayarla işlenen ya da bilgisayarla ilişkili 
suçlar için ortak bir minimum standart oluşturarak 
bu suçları önleyecek ve zapt edecek önlemleri 
geliştirmek taraf devletlerin sorumluluğudur.

Sözleşme çocuk pornografisini özellikle ve ayrıca 
düzenlemiştir. Çocuk pornografisinin elektronik 
üretimi, bulundurulması ve dağıtımının çeşitli 
yönlerini suç olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan 
suçlar şöyledir:

• Bir bilgisayar sistemi üzerinden dağıtılmak 
amacıyla çocuk pornografisi üretmek,

• Bir bilgisayar sistemi üzerinden çocuk 
pornografisi sunmak ya da çocuk 
pornografisine erişim sağlamak, “Sunmak” 
kavramı ile çocuk pornografisi elde 
etmek amacıyla başka kişilere başvurmayı 
da kapsaması amaçlanmıştır. “Erişim 
sağlamak” kavramı ile örneğin bir çocuk 
pornografi sitesi oluşturarak, başkalarının 
kullanımı için çocuk pornografisini çevrim içi 
erişime sunmayı kapsaması amaçlanmıştır,

• Kişinin bir bilgisayar sitemi üzerinden 
kendisi veya başkası için çocuk pornografisi 
temin etmesi  “Kendisi yada başkası 
için temin etmek” kavramı ile örneğin 
bilgisayarına indirme yoluyla (download) 
aktif olarak çocuk pornografisi elde etmek 
anlamındadır,

• Bir bilgisayar sisteminde ya da bilgisayar 
verilerinin saklandığı başka cihazlarda çocuk 
pornografisi bulundurmak

1.3.5 Sanal Ortamda 
İşlenen Suçlara İlişkin 
Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi
Bu sözleşme, gerekli mevzuatların kabul edilmesi 
ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla 
sanal ortamda işlenen suçlara karşı toplumun 
korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının 
izlenmesi amacıyla imzalanmıştır. Sözleşme taraf 
devletleri, bilgisayar ve internet teknolojileri ile 
işlenen suçlar için ortak bir minimum standart 
oluşturarak, bu suçları önleyecek ve kontrol 
edecek önlemleri geliştirmekle yükümlü kılmaktadır. 
Sözleşme çocuk pornografisini özellikle ve ayrıca 
düzenlemiştir. Çocuk pornografisinin elektronik 
üretimi, bulundurulması ve dağıtımının çeşitli yönleri 
suç olarak tanımlanmıştır.

Sözleşme’nin Amacı:

Gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla sanal ortamda 
işlenen suçlara karşı toplumun korunmasını 
amaçlayan ortak bir ceza politikasının izlenmesidir.

Sözleşme’nin Kapsamı:

Sözleşme’de sanal ortamda işlenen suçlar alanında 
ülkelerin maddi ceza hukuku unsurlarını ve bağlantılı 
hükümleri uyumlu hale getirmek, bir başka deyişle 
tanımların ve cinsel sömürüye karşı korunmaları 
da dahil olmak üzere çocuklarla ilgili koruyucu 
önlemlerin standartlaştırılması, cezai soruşturma 
ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesi, hızlı ve 
etkin bir uluslararası işbirliği rejimi oluşturulması 
hedeflerine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Sözleşme’nin Önemi:

Sözleşme ile tanımların ve ulusal ceza hukuku 
hükümlerinin standartlaştırılması ile sanal ortamda 
işlenen suçlara ilişkin etkili mücadelenin uluslararası 
işbirliği ile gerçekleşmesini sağlaması bakımından 
önemlidir. Sözleşme sanal ortamda işlenen suçlarla 
mücadele ederken, taraf devletlere insan hak ve 
özgürlüklerinin gerekli ölçüde korunmasını sağlama 
ve orantılılık ilkesini yerine getirme şartını ve 
güvencesini de düzenlemiştir.



1.3.6 Çocukların 
Cinsel Sömürüye 
ve Cinsel İstismara 
Karşı Korunmasına 
İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi (Lanzarote 
Sözleşmesi)
Lanzarote Sözleşmesi, Suç Sorunlarına dair 
Avrupa Komitesi’nin altında 2005 yılında oluşturulan 
Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı 
Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından 
Türkiye de dahil Avrupa ve diğer ülkelerdeki 
yasal düzenlemeler, iyi uygulamalar, soruna 
dair akademik ve diğer araştırmalar kullanılarak 
hazırlanmıştır. Bu sözleşme, çocuklara karşı işlenen 
cinsel suçların önlenmesi, faillerinin yargılanması 
ve çocuk mağdurların korunması yönünde atılan 
önemli bir adımdır. Çocukların korunması amacı 
bu sözleşmenin merkezinde yer alır. Sözleşme 
her yönüyle, çocuk haklarına saygı, çocukların 
esenliğinin sağlanması, görüşlerine, ihtiyaçlarına ve 
endişelerine cevap verilmesi ve her zaman yüksek 
menfaatlerine göre hareket edilmesi konularına 
odaklanmıştır.

Sözleşme, cinsel sömürü ve istismar oluşturan 
davranışları Madde 18-23’te tanımlamaktadır. 
Bu sözleşme ile ilk kez bir uluslararası antlaşma, 
cinsel istismar suçunu tanımlamakta ve cinsel 
istismarı suç saymaktadır. Araştırmaların ortaya 
koyduğuna göre, çocukların tanıdığı kimseler ya 
da ilişkisi olan kimseler tarafından cinsel istismara 
uğraması, çocuklara karşı cinsel şiddetin psikolojik 
açıdan en fazla hasar yaratan ve mağdur üzerinde 
uzun süre kalıcı etkiler bırakan şekillerinden biridir. 
Sözleşme, bir yetişkinin bir çocukla cinsel açıdan 
ilişki kurduğu vakaların, özellikle zor kullanma 
ve tehdit unsuru varsa, suç oluşturduğunu kabul 
etmektedir. Sözleşme şu davranışların da suç 
oluşturduğunu kabul eder:

• Çocuk fuhuşuyla ilgili suçlar;

Çocuk fuhşuna olan talep önemli derecede 
artmıştır ve çoğu kez organize suçlar ve 
insan ticaretiyle bağlantılıdır. Sözleşme, 
fuhuş yapan çocukları hem “çalıştıranlar” 
hem de “kullananlar” için cezai yaptırımlar 
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getirerek, bu konudaki arz ile talep arasında 
bağ oluşturmaktadır.

• Çocuk pornografisiyle ilgili suçlar;

Çocuk hakkında pornografik yayınların 
üretilmesi, önerilmesi, dağıtılması, bunlara 
sahip olunması ve internet ortamında 
görüntülenmesi sözleşmede suç oluşturan 
fiiller olarak kabul edilmektedir.

• Çocuklara cinsel amaçlı teklifler yapılması 
(kandırılması);

Kandırma kavramı ilk kez uluslararası 
antlaşmada yer almakta; bu da 
göstermektedir ki, çocukların ilk kez sanal 
ortamda, özellikle internetteki sohbet ve oyun 
sitelerinde rastladıkları yetişkin kimselerle 
buluştuklarında cinsel yönden zarar görüyor 
olmaları giderek daha endişe verici bir 
durum haline gelmektedir. “Kandırma” terimi, 
cinsel haz amacıyla çocuğu kullanmak için 
çocuğu cinsel istismara hazırlama anlamına 
gelmektedir.

Çocuğun yüksek yararı hukuki prensibini esas 
alan Lanzarote Sözleşmesi aşağıdaki alanları 
kapsamaktadır:

• Önleyici ve koruyucu önlemler (Beşte 
Bir Kampanyası dahil bilgilendirme 
kampanyaları),

• Mağdur çocuk ve ailesine yardım,
• Müdahale programları ve çocuk cinsel 

istismarı suç faillerine yönelik önlemler,
• Çocuk cinsel istismarı ve sömürüsünü 

cezai suç haline getirme, yeni cezai suç 
kategorileri dahil, çocuğu cinsel istismar ve 
sömürüye hazırlama (child grooming),

• Soruşturma ve kovuşturma süreçlerini çocuk 
dostu hale getirme,

• Hüküm giymiş cinsel suç faillerinin bilgilerini 
kayıt ve muhafaza etme,

• Uluslararası işbirliği, 
• Bir izleme mekanizması,

Sözleşmeye göre devletlerin yapması gerekenler 
nelerdir?

• Önleyici tedbirler;
• Çocuklarla temas halinde çalışan 

kimselerin incelenmesi, işe alınıp 
eğitilmesi; çocukların cinsel istismar ve 



suç olarak kabul edilmesi, 
• Etkili, orantılı ve caydırıcı bir ceza 

sistemini yerleştirebilmek için açık ve net 
ortak kriterler geliştirilmesi,

• Çocuklara karşı işledikleri cinsel suçtan 
dolayı hüküm giymiş suçlular hakkındaki 
verilerin toplanıp saklanması,

• Araştırmaya ve yargılamaya ilişkin çocuk 
dostu usuller

• Çocuk mağdurların yargı işlemleri 
süresince iyi korunması ve yaşamış 
oldukları sarsıntının daha da 
ağırlaşmasına izin verilmemesi,

• Çocuk mağdurların mahremiyetinin, 
kimliğinin ve imajının korunması,

• Çocukların ve ailelerinin haklarına 
saygı gösterilerek çocuk mağdurların 
ihtiyaçlarına uygun tedbirlerin alınması,

• Çocuk mağdurlarla yapılan görüşmelerin 
sayıca sınırlı tutulması; bu görüşmelerin 
güven verici ortamlarda, bu amaca 
yönelik eğitilmiş profesyonel kişilerce 
yapılması,

• İzleme

Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak üzere belirli 
bir izleme mekanizması oluşturulması. Böylece, 
devletlerin sözleşmeye uymaları temin edileceği 
gibi sözleşmenin uzun vadede etkisini sürdürmesi 
de güvence altına alınacaktır.

cinsel taciz konusunda ve kendilerini 
bunlardan nasıl koruyacakları 
konusunda bilinçlendirilmesi,

• Çocuklara karşı cinsel suçları önlemek 
amacıyla, hem suçlular hem de 
muhtemel suçlularla ilgili müdahale 
tedbirlerinin alınması ve bunların düzenli 
aralıklarla izlenmesi,

• Koruyucu tedbirler;
• Mağdurları ve ailelerini desteklemeye 

yönelik programlar geliştirilmesi, 
iyileştirici yardım ve acil psikolojik 
destek sağlayacak bir düzen kurulması,

• Cinsel sömürü ve istismar şüphesi 
bulunan durumların bildirilmesinin teşvik 
edilmesi,

• Danışmanlık hizmeti verecek, telefon 
ve internet acil yardım hatlarının tesis 
edilmesi,

• Ceza hukukuna ilişkin tedbirler;
• Yasal olarak cinsel faaliyetlere 

girebilecek yaşa erişmemiş bir çocukla 
bu tür faaliyetlere girişmek gibi belirli 
davranışların ceza gerektiren suç 
sayılmasının sağlanması, 

• Özellikle de internet olmak üzere yeni 
teknolojiler kullanılarak çocuklara cinsel 
açıdan zarar verecek davranışların, 
örneğin çocukların kandırılmasının 
(cinsel amaçlı tekliflerde bulunulmasının) 

1.3.7 İstanbul Sözleşmesi
11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan 
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kadına 
yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin olarak Avrupa 
çapında hazırlanan ilk uluslararası sözleşmedir ve 
cinsel şiddetle mücadelede uygulanacak en son 
standartları barındırmaktadır.

Sözleşme, 25 Kasım 2011 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde onaylanmış ve 01 Ağustos 
2014’te yürürlüğe girmiştir.

İstanbul Sözleşmesi 36. Maddesinde, ırza geçme 

de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemlerini; 

• Başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi 
bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, 
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral 
penetrasyon gerçekleştirmek, 

• Bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli 
diğer eylemlere girişmek,

• Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü 
bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine 
neden olmak şeklinde tanımlanmış,

• Bu hareketlerin eski veya mevcut eşlere 
veya birlikte yaşayan bireylere karşı 
gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli 
olduğunu vurgulamıştır.
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1.4.1.1. Koruyucu ve Destekleyici 
Tedbir Kararının Alınması
Çocuğun korunma ihtiyacı içerisinde olup 
olmadığının ve uygulanacak tedbirin tespiti yetkisi 
mahkemeye aittir (ÇKK m.7; Sosyal Hizmet Kanunu 
m. 22). ASPB İl Müdürlüğü, Cumhuriyet savcısı veya 
çocuğun anası, babası, vasisi veya bakımından 
sorumlu olan kimseler mahkemeden çocuğun 
korunma ihtiyacının tespiti ve tedbir uygulanmasını 
talep edebileceği gibi, mahkeme resen de bu 
incelemeyi başlatabilir (ÇKK m. 7). Ayrıca, ceza 
soruşturması veya kovuşturması sırasında çocukla 
ilgili bir inceleme yapmakla görevlendirilmiş olan 
bilirkişi de (muayene eden hekim, görüşme yapan 
psikolog, psikiyatrist, adli tıp uzmanı gibi), gerekli 
görmesi halinde mahkemeden çocuk hakkında bir 
tedbir uygulanmasını talep edebilir (CMK m. 66/3).

Çocuk hakkındaki korunma kararı, çocuk 
mahkemesinin bulunduğu yerlerde çocuk 
mahkemesi tarafından, bu mahkemenin 
bulunmadığı yerlerde aile mahkemesi tarafından, 
aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesi 
tarafından verilir (ÇKK Geçici m. 2).

Çocuk hakkında acil korunma kararı alınmış ise 
çocuğun kuruma alındığı tarihten sonraki 30 gün 
içinde çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme 
tamamlanır. Bu incelemeye göre çocuk hakkında 
koruyucu ve destekleyici tedbirlerden bir veya 
birkaçının alınması gerektiği sonucuna varılır 
ise, yapılan inceleme ve varılan sonuçlar, ASPB 
İl Müdürlüğü tarafından çocuk mahkemesine 
gönderilir.

Acil koruma kararı alınmamış ise çocuk ve ailesi 
hakkında sosyal inceleme tamamlandıktan sonra, 
çocuğun korunma ihtiyacı içinde olduğu tespit edilir 
ise, aynı başvuru çocuk mahkemesine yapılır.

Her iki durumda da ASPB tedbir kararına ilişkin 
davanın davacısı durumundadır. Talebi alan 
mahkeme işin niteliğine göre talebi duruşmalı veya 
duruşmasız olarak inceleyip karara bağlayabilir. 
Mahkeme istem hakkında duruşma yapmayı gerekli 
görür ise uygun göreceği bir duruşma günü belirler 
ve taleple ilgili olarak açıklama yapması için ASPB 

1.4.1 5395 Sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu
2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu, 
bu kanunun uygulanmasında, çocuğun haklarının 
korunması amacıyla 4.Maddesinde Temel ilkeleri 
şu şekilde belirlemiştir;

a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve 
katılım haklarının güvence altına alınması,

b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle 

ayrımcılığa tâbi tutulmaması,
d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle 

karar sürecine katılımlarının sağlanması,
e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu 

kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliği içinde çalışmaları,

f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli 
bir usul izlenmesi,

g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde 
çocuğun durumuna uygun özel ihtimam 
gösterilmesi,

h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, 
çocuğun yaşına ve gelişimine uygun 
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve 
toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin 
desteklenmesi,

i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı 
tedbirler ile hapis cezasına en son çare 
olarak başvurulması,

j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım 
ve kurumda tutmanın son çare olarak 
görülmesi, kararların verilmesinde ve 
uygulanmasında toplumsal sorumluluğun 
paylaşılmasının sağlanması,

k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir 
kararlarının uygulandığı kurumlarda 
yetişkinlerden ayrı tutulmaları,

l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, 
yargılama ve kararların yerine getirilmesinde 
kimliğinin başkaları tarafından 
belirlenememesine yönelik önlemler 
alınması. 

1.4 Ulusal Mevzuat
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• Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim 
kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 
devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla 
bir meslek veya sanat edinme kursuna 
gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın 
yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait 
işyerlerine yerleştirilmesine, 

• Bakım tedbiri, çocuğun bakımından 
sorumlu olan kimsenin herhangi bir 
nedenle görevini yerine getirememesi 
halinde, çocuğun resmi veya özel bakım 
yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden 
yararlandırılması veya bu kurumlara 
yerleştirilmesine,

• Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve 
psikolojik sağlığının korunması ve tedavisi 
için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım 
ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan 
maddeleri kullananların tedavilerinin 
yapılmasına,

• Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan 
çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede 
olan hamile kadınlara uygun barınma yeri 
sağlamaya yönelik tedbirlerdir.

Çocuk hakimi, korunma ihtiyacı olan çocuk 
hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir kararının 
yanında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre 
velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki 
kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir. 
(ÇKK m. 7/7) Mahkeme kararında tedbirin türü ve 
süresini gösterir.

ÇKK, yukarıda da görüldüğü gibi çocuklar hakkında 
alınması gereken koruyucu ve destekleyici tedbir 
kararlarını detaylandırarak yasa uygulayıcılarına ve 
alan çalışanlarına geniş imkânlar tanımış olmakla 
birlikte, bu kararların uygulanmasında alana yönelik 
sorun ve eksiklikler bir türlü giderilememiştir 
ve kurumlar arasında iş birliği ile koordinasyon 
çocukları korumak adına olması gereken düzeyde 
işletilememektedir. 

Buna göre kanun 5. Maddesinde belirlenen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararları ve bu 
kararları uygulanacak olan kurumlar şu şekilde 
belirlenmiştir;

temsilcisini, görüşlerini almak için çocuğu ve ailesini 
duruşmaya çağırır (ÇKK m. 13/1). velayete yönelik 
bir talep var ise yargılama duruşmalı yapılmalıdır. 
Duruşmada kurum temsilcisi, çocuk hakkındaki 
araştırmayı yapan uzman, çocuk ve kanuni 
temsilcisinin görüşleri dinlenir. Hakim gerektiğinde 
başka araştırmalar yapabileceği gibi mahkemede 
görevli uzman vasıtası ile yeni bir sosyal inceleme 
çalışması da yaptırabilir. Tüm deliller toplandıktan 
sonra, çocuğun ihtiyacına uygun olarak ÇKK’nın 
5. maddesinde yer alan koruyucu ve destekleyici 
tedbirlerden bir veya birkaçına karar verilir.

Çocuk hakkında tedbir kararı verilmesine ilişkin 
talepten önce acil korunma kararı alınmış ve bu 
karara dayalı olarak çocuk kurum bakımı altında 
tutulmuş ise hakim tedbir kararına ilişkin davanın 
sonuna kadar çocuğun kurum bakımı altında kalıp 
kalmayacağına dair bir karar verir.

1.4.1.2. Çocuk Hakkında Verilebilecek 
Tedbir Kararları
Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocuk hakkında 
koruyucu ve destekleyici tedbirler ile velayet 
ilişkisinin düzenlenmesine yönelik kararlar, çocuk 
mahkemelerince alınır.

Aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve Ailenin 
Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’da yazılı tedbirlerin uygulanmasına 
yönelik kararlar ise aile mahkemelerince alınır. 
Aile mahkemeleri bakmakta oldukları davalar ile 
ilgili olarak koruyucu ve destekleyici tedbir kararı 
verebilir (ÇKKKDTKY m.8/10).

TMK’da yazılı tedbirler, uyuşmazlık türüne bağlı 
olarak çocuk mahkemesi veya aile mahkemesinden 
talep edilebilir.

ÇKK uyarınca, korunma ihtiyacı olan çocuklarla 
ilgili olarak; danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve 
barınma tedbiri kararı alınabilir.

• Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından 
sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve 
gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde 
yol göstermeye,
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EĞİTİM 

Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak 
devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya 
sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir 
ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine 
yerleştirilmesine 

MEB
ÇSGB 

SAĞLIK

Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve 
tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve 
rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan Maddeleri kullananların 
tedavilerinin yapılmasına 

SAĞLIK 
BAKANLIĞI

BAKIM 

Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir 
nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî 
veya özel bakım yurdu ya da koruyucu aile hizmetlerinden 
yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine 

ASPB

DANIŞMANLIK 
Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili 
sorunlarının çözümünde yol göstermeye

MEB
ASPB
Yerel Yön. 

BARINMA Barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede 
olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya

ASPB
MEB
Yerel Yön.

1.4.2 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. Bölümünde 
“Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” 
düzenlenmiştir. Buna göre; 

• 102. Maddede “Cinsel saldırı”, 
• 103. Maddede “Çocukların Cinsel İstismarı”, 
• 104. Maddede “Reşit Olmayanla Cinsel 

İlişki”, 
• 104. Maddede ise “Cinsel Taciz” suçları yer 

almaktadır.

102. maddede yer alan “Cinsel Saldırı”, “cinsel 
davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını 
ihlal etmektir. Bu suçun cezası, 2 yıldan başlamakta 
ve çeşitli durumlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına kadar çıkmaktadır. Cinsel Saldırı suçunun, 
beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak 
durumda bulunan kişiye karşı veya kamu görevinin/
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle veya üçüncü derece dahil kan ve kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı veya 
silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte 
işlenmesi halinde, verilen cezaların yarı oranında 
artırılacağı kanunda ayrıca belirtilmiştir.

Yine 103. Maddede yer alan “Çocukların Cinsel 
İstismarı”; “Onbeş yaşını tamamlamamış veya 
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 
çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel 
davranış” ile “diğer çocuklara karşı sadece cebir, 
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar”dır. 
Bu suçun cezası ise üç yıldan başlamakta ve 
müebbet hapis cezasına kadar çıkmaktadır. 

Çocukların Cinsel İstismarı suçunun, üstsoy, 
ikinci veya üçüncü derecede kan hısımı, üvey 
baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, 
sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim 
yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da 
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte 
işlenmesi halinde, verilen cezaların yarı oranında 
artırılacağı kanunda ayrıca belirtilmiştir.

Gerek “cinsel saldırı” gerekse “çocuğun cinsel 
istismarı” eylemleri iki biçimde ortaya çıkabilir:

İlk şeklinde, cinsel saldırı/istismar vücuda organ 
ya da sair cisim girişi olmadan kişinin vücut 
dokunulmazlığının ihlali şeklinde gerçekleşir. 
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Bu tür cinsel saldırı/istismar örnekleri arasında; 
sarılmak, ellemek, okşamak, dokunmak, 
öpmek, elle dokunmak, çimdiklemek, şaplak 
atmak, omuza veya sırta dokunmak, sırtını 
sıvazlamak, etini sıkmak, yavaşça sürtünmek, 
gereksiz fiziksel temaslar ve dokunuşlar 
vs. sayılabilir. Bu suçun soruşturma ve 
kovuşturulması yetişkinlerde, mağdurun 
şikâyetine bağlıdır. Şikâyet süresi ise olaydan 
itibaren 6 aydır. Çocuklarda ise şikâyet şartı 
yoktur.

İkinci tür cinsel saldırı/istismarda ise; kişinin 
vücut dokunulmazlığının, vücuda cinsel organ 
veya sair bir cisim sokulmasıyla ihlal edilmesi 
söz konusudur. Vajinal, anal ve oral yolla bir 
cisim ya da organ kullanılarak gerçekleştirilen 
saldırılar bu kapsamdadır.

Mevcut uygulama içinde ceza infaz sisteminde 
cinsel saldırı suçlarına özgü bir infaz rejimi 
bulunmadığından bu faillere verilen cezaların infazı, 
caydırıcılık ve ıslah edicilik özelliğinden uzaktır. Öte 
yandan cinsel saldırı suçu için öngörülen cezalar 
yüksekse de, pratikte cezalar genellikle alt sınırdan 
verilmekte ve iyi hal indirimleri yapılmaktadır. 
Basit cinsel saldırı davalarında ise verilen hapis 
ve para cezaları ertelenmekte ve/veya hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması kararı ile fiilen 
uygulanmamaktadır. Bunların yanı sıra infazına 
başlanan hapis cezalarının şartlı tahliye uygulaması 
ile tamamı infaz edilmemekte, infazın ertelenmesi 
gibi yasal düzenlemelerle infazına başlanan 
cezalarda dahi fiili cezasızlık durumu oluşmaktadır.

1.4.3 6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına 
Yönelik Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüktedir. 
Bu yasa 20.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
kendisinden önce yürürlükte olan 4320 sayılı Ailenin 
Korunmasına Dair Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

6284 sayılı yasanın amacı 1. Maddesine göre; “ 
şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi 
bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin 
ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin 
korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi 
amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve 
esasları…” düzenlemektir. 

2012 yılında çıkarılan bu yasanın uygulanmasına 
dair Yönetmelik ise 2013 yılında çıkartılmıştır. 
Ancak Yasa’da yer alan önleyici ve koruyucu pek 
çok tedbirin nasıl uygulanacağı ise henüz açıklığa 
kavuşturulmamıştır. Örneğin 6284 sayılı Yasanın 
2/f Maddesindeki ifadeyle” Şiddetin önlenmesi 
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak 
uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin 
verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası 
ile yürüten…” merkezler olarak planlanan Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) halen pek 
az ilde kurulabilmiş ve çalışma esas ve usullerine 
ilişkin Yönetmelik halen çıkarılmamıştır. Resmi 
evli olmayanlar açısından 6284 sayılı Yasa çıkana 
kadar idari olarak alınabilecek özel önlemleri 
içeren müdahalelerin, pratikte uygulanmadığı 
görülmektedir.
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Cinsel istismarların büyük bir çoğunluğu bildirilmeyip 
gizli kaldığı için kesin bir oran vermek veya sağlıklı bir 
istatistiki bilgiye ulaşmak mümkün olamamaktadır. 
Türkiye’de çocuk istismarı ve sömürüsü ile ilgili 
güvenilir ve güncel bilgi yok denecek kadar azdır. 
2002-2013 yılları arasında yalnızca 49 tane bilimsel 
kriterlere uygun yayına ulaşılabilmiştir. Bunların 
hiçbiri çocuk pornografisi, çocuk ticareti ya da 
çocuk fuhuşu ile ilgili değildir. Ayrıca birçoğu 
tıp alanındaki çalışmalar olup, konunun sosyal 
bilimlerin ilgisini çekmediği görülmektedir.

Adalet Bakanlığı’nın Ceza Kanunu maddeleri 
82/1-k,102,103,104 ve 105 (insan ticareti, 
fuhuşa zorlama suçları hariç) istatistiklerine göre; 
Türkiye’de 2013 yılında cinsel dokunulmazlığa 
karşı işlenen suç davalarının %46’sı çocuklara 
karşı işlenmiştir (toplam 42.780 davada suç sayısı); 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan 
mahkûmiyet alanların %61’i suçu çocuklara karşı 
işlemiştir. (14.417 kişi). 2014 yılında, 18.104 dava/
suç sayısına karşılık, çıkan dava/suç sayısı 20.474 
tür. 2015 yılında ise 16.957 açılan dava/suç sayısına 
karşılık, çıkan dava/suç sayısı 18.825 tir. Bunların 
13.968’i hüküm, 4751’i beraat ve 6264’ ü diğer 
kararlardır.  Bu davalarda bu kaç çocuğa karşı 
işlendiği bilgisi olmamakla beraber, her bir davada 
sadece bir çocuğun etkilendiğini bile düşünürsek, 
bu rakam,  sorunun ve etki alanlarının Türkiye’nin her 
yerinde ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

Uluslarası Çocuk Merkezi’nin “Türkiye’de Cinsel 
İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar İçin 
Çocuk Dostu Adalet Gözlemevi Projesi”sinin açılış 
toplantısında paylaştığı Türkiye’de Cinsel Suç 
Mağduru Çocuklar Bilgi Notu’nda; 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından yayınlanan araştırmaya göre; 
Türkiye’de 18 yaşından önce evlenen her 
10 kadından biri hayatları boyunca bir kez 
cinsel istismara maruz kalmıştır.

• 2014 yılında Adli Tıp Kurumu’na çocukların 
cinsel istismar ve sömürüsü ile ilgili her ay 
yaklaşık 650 vakanın geldiği rapor edilmiştir. 

• Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi 
verilerine göre, 2014 yılında mağdur olarak 
güvenlik birimine gelen toplam çocuk sayısı 
131.172’tir. 

• 2014 yılında, güvenlik birimine mağdur olarak 
gelen veya getirilen çocukların mağduriyetine 
neden olan 22 suç türü arasında cinsel suçlar 
%8’lik bir dilime sahiptir.

TÜİK, cinsel suç mağduru çocuk sayısını yaşlarına 
göre 4 gruba ayırmıştır: 

• 11 yaş altı, 
• 12-14 yaş arası, 
• 15-17 yaş arası
• yaşları bilinmeyen çocuklar

Her ne kadar uluslararası sözleşmeler 18 yaşını 
doldurana kadar her bireyin çocuk sayılacağını 
söylese de, TÜİK’in (ve birçok kurumun) 17 yaşını 
doldurup, 18 yaşının içinde olan çocukları, yani 
18 yaşını henüz doldurmamış çocukları göz ardı 
ederek çocuk kategorisine almadığı anlaşılmaktır. 
Dolayısıyla, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ilişkin 
tüm verilere ulaşılamamaktadır.

• 2014 yılında, cinsel suç mağduru olan 
toplam çocuk sayısı 11.095’tir. 2014 yılında 
cinsel suç mağduru çocukların yaş grupları 
ve cinsiyete göre dağılımları görülmektedir. 

• Bu tabloya göre, yaş grupları ve 
cinsiyetlerine göre cinsel istismar mağduru 
çocukların sayısı şu şekilde sıralanmaktadır:

• 11 yaş altı 1.304 kız çocuk (% 11,75),
• 11 yaş altı 748 erkek çocuk (% 6,74),
• 12-14 yaş arası 2.319 kız çocuk (% 

20,9),
• 12-14 yaş arası 332 erkek çocuk (% 

2,9),
• 15-17 yaş arası 6.091 kız çocuk (% 

54,8),
• 15-17 yaş arası 296 erkek çocuk (%2,6) 

cinsel suç mağduru olmuştur.
• 2014 yılında, Türkiye’de cinsel suç mağduru 

toplam kız çocuk sayısı 9.718 (87,5), cinsel 
suç mağduru toplam güvenlik birimlerine 
cinsel istismar mağduru olarak gelen 
çocuklardan, 8 bin 896 çocuk ailesine, 
946 çocuk sosyal kuruma, 560 çocuk adli 
birimlere, 349 çocuk yakınlarına ve/veya 
akrabalarına, 76 çocuk sağlık kuruluşuna ve 
31 çocuk eğitim kuruluşuna gönderilmiştir. 

1.5 Türkiye’de Çocuğa Karşı Cinsel Sömürü 
ve Cinsel İstismarın Genel Durumu
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• Ayrıca, TÜİK’ten alınan verilerde cinsel 
istismar mağduru olarak güvenlik birimine 
gelen 237 çocuğa güvenlik birimlerince 
“diğer” kategorisinde işlem yapıldığı 
belirtilmiş, ancak bu kapsamda yapılan 
işlemlerin neler olduğu açıklanmamıştır.

Yine TÜİK’ten alınan 2014 verilerine göre,

- 2 bin 450 kız çocuğu ve 302 erkek çocuğu 
tek başınayken,

- 2 bin 426 kız çocuk ve 426 erkek çocuk 
arkadaşları ile beraberken,

- 2 bin 214 kız çocuk ve 464 erkek çocuk 
tanıdıklarının yanında,

- Bin 283 kız çocuk ve 58 erkek çocuk 
yetiştirme yurdunda,

- 778 kız çocuk ve 69 erkek çocuk akrabaları 
ile beraberken cinsel suç mağduru olmuştur.

• 2014 yılında, çocuklara karşı işlenen suçlar 
dolayısıyla Ceza Mahkemelerinde 40 bin 
917 dava açılmıştır. Bu davalardan 33 
bin 623 tanesi, yani %82’si, cinsel suçlar 
kapsamında açılmıştır. 

• 2010 yılında 10 bin 963 olan çocuğa 
karşı cinsel istismar suçu işlemiş toplam 
sanık sayısı %21,19 artış ile 2014 yılında 
13.287’ye yükselmiştir. 

• Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlemiş 
toplam sanık sayısı 2010 yılında 1.385 
iken, 2014 yılında %10 artışla 1.526’ya 
yükselmiştir. 

• 2010 yılında 10.364 olan cinsel taciz suçu 
ise %20,6 artış ile 2014 yılında 12.509’a 
yükselmiştir.

• 2010 yılında ceza mahkemelerinde 
çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar 
kapsamında açılan dava sayısı 16 bin 135 
iken, 2015 yılında bu sayı % 5,09 artış 
ile 16 bin 957’ye yükselmiştir. Açılan bu 
davalardan çıkan dava sayısı ise 2010 
yılında 10 bin 41 iken, 2015 yılında %87,48 
yükselerek 18 bin 825 olmuştur.

• Çocukların Cinsel İstismarı (Md. 103), Reşit 
Olmayanla Cinsel İlişki (Md.104)  ve Cinsel 
Taciz (Md.105) ile açılan ve çıkan dava 
sayılarındaki artışa paralel olarak, 2010- 
2015 yılları arasında alınan mahkûmiyet ve 
beraat kararlarında da artış olmuştur.

• Çocuklara karşı işlenen cinsel suçları 
tanımlayan ilgili yasa maddelerinde, 
çocukların ticari cinsel sömürüsüne ilişkin 
net ifadeler yer almamaktadır. Ancak, Türk 
Ceza Kanunun insan ticareti ile ilgili olan 80. 
Maddesinin 3. Fıkrası ile aynı kanunun fuhuş 
ile ilgili olan 227. Maddesi 1. Fıkrası cinsellik 
amaçlı çocuk ticaretini işaret etmektedir. 
Buna göre;

• 2010-2014 yılları arasında, 12-18 yaş arası 
246 çocuk, çocukların ticari cinsel istismarı 
ve sömürüsü olarak nitelendirilebilecek 
olan Md. 80/3 ve Md.227/1 kapsamında 
yargılanmıştır.

• 2010-2014 yılları arasında, 18 yaş ve 
üzeri 4 bin 199 kişi çocukların ticari 
maksatlarla cinsel olarak sömürüsüne işaret 
eden Md.80/3 ve Md.227/1 suçundan 
yargılanmıştır.

Bunların yanında, 2009 yılında yapılan Kadına Karşı 
Şiddet Araştırmasında, 15 ile 24 yaşları arasındaki 
kız çocukları ve genç kadınların %11’i 15 yaşına 
gelmeden partnerleri dışında bir kişi tarafından 
kendi iradeleri dışında cinsel ilişkiye ya da diğer 
cinsel fiillere zorlandıklarını bildirmişlerdir, 
15 yaşının üzerinde bu oran %6’olarak tespit 
edilmiştir. Aynı yaş grubunda eşleri tarafından 
cinsel şiddete maruz kalmışların oranı ise %14. 

Yine ülkemizde yapılan pek çok benzer araştırma 
bulgularına göre;

• Kız çocuklarının istismara uğrama riski 
erkeklere göre yaklaşık 3 kat fazladır.

• Kızlar için yaşla birlikte istismara uğrama 
riski artmaktadır.

• Cinsel istismar mağduru çocukların yaş 
ortalaması ortalama 2 ila 18 arasında 
değişmektedir.

• İkinci günden sonra cinsel istismar 
yaşantısının anlatılma oranı giderek 
azalmaktadır.

• Saldırganlar büyük oranda erkektir ve 
çocuğun yakından tanıdığı biri hatta en 
yakın aile bireylerinden birisidir.

• Cinsel istismarın çocuklar üzerinde en sık 
görülen psikolojik etkileri majör depresyon, 
travma sonrası stres bozukluğu, akut stres 
tepkisidir.
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1.ULUSLARARASI ECPAT (Çocuk 
Fuhuşuna, Pornografisine ve Cinsel 
Amaçlı Çocuk Ticaretine Son!) NEDİR? 
Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürünün tüm 
biçimlerini ortadan kaldırmak için çeşitli kurum ve 
bireylerin birlikte çalıştığı bir ağdır. Şu anda ECPAT 
üyeleri ve ECPAT’a bağlı ulusal gruplar 70’den fazla 
ülkede bulunmakta ve ÇTCS’nin farklı türleriyle 
ilgili farkındalığı artırmaya yönelik savunuculuk 
çalışmaları, ulusal ve uluslararası otoritelerle konuya 
ilişkin politikaların üretilmesi sürecine dahil olma, 
ÇTCS mağduru çocuklara yönelik koruma ve bakım 
hizmetleri sağlama, risk altındaki ve savunmasız 
çocuk ve toplumlarla konuya ilişkin farkındalık ve 
duyarlılık geliştirmek amaçlı çok çeşitli programlar 
yürütmektedirler. 

Uluslararası bir ağ olan ECPAT dünya toplumlarını 
tüm çocukların ÇTCS’den uzak bir şekilde temel 
haklarından faydalanmasını garanti etmeye teşvik 
eder.

Cinsellik Amaçlı Çocuk Turizmi, 1990 yılında 
kurulduğundan beri Uluslararası ECPAT’ın öncelikli 
çalışma alanlarından biri olmuştur. Ağ en başında 
çocuk fuhuşu ve Tayland, Sri Lanka ve Filipinler 
gibi Asya ülkelerindeki çocuk seks turizmi ile ilgili 
araştırma bulgularının kamuoyuyla paylaşılmasının 
ardından cinsellik amaçlı çocuk turizmi karşıtı bir 
kampanya olarak başlamıştır. Tayland’ın kuzeyinde 
bulunan Chiang Mai’deki bir toplantıda bu araştırma 
bulgularıyla ilgili olarak endişe duyan bireyler ve 
kuruluşlar “Asya ülkelerindeki Turizmde Çocuk 
Fuhuşuna Son” başlıklı bir kampanya başlatmıştır.

1996 yılı itibariyle ECPAT bünyesine Asya’daki ve 
hatta Amerika ve Avrupa’daki diğer ülkeleri de dahil 
etmeye devam etmiştir. Kısa ismi başlangıçtaki 
kampanyanın başlığıyla aynı kalmakla birlikte tam 
ismi “Çocuk Fuhuşuna, Pornografisine ve Cinsel 
Amaçlı Çocuk Ticaretine Son” olarak değiştirilmiştir. 
ECPAT uluslararası bir kampanya olarak başladığı 
halini hem kamuoyunun dikkatini çekerek hem 
hükümetlerin konuya dair bilgi sahibi olması 

sağlanarak hem de Sivil toplum kuruluşlarını dahil 
ederek büyütmüş bu sayede önemli bir başarıya 
ulaşmıştır.

Hareket 1996 yılında UNICEF ve BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ile ilgili çalışma grubu ile işbirliği halinde 
İsveç Stockholm’de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel 
Sömürüye Karşı ilk Dünya Kongresi’ni toplamaya 
karar verilene kadar ivme kazanmaya devam 
etmiştir. Bu dönüm noktası etkinlik 122 devletin 
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Karşı 
küresel bir ortaklık kurma ve her bir devletin kendi 
ülkesinde sorunla mücadele için ulusal eylem planları 
geliştirme konusunda verdiği taahhüde tanıklık 
etmiştir. Bu taahhüt “Stockholm Deklarasyonu ve 
Eylem Planı” olarak bilinmektedir. Son derece önemli 
bir şekilde ECPAT’ı bir kampanyadan Uluslararası 
Sekreteryası Bangkok-Tayland’da bulunan bir Sivil 
toplum örgütüne dönüştürme kararı alınmıştır.

5 yıl sonra 2001’de İkinci dünya Kongresi 
Yokohama-Japonya’da gerçekleştirilmiştir. Bu 
kez ilkinden daha çok devlet (134) temsil edilmiş, 
yine ilkinin neredeyse iki katı yani 3000’den fazla 
kişi katılmıştır. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel 
Sömürüyle mücadelede gençlik temsiliyeti ve 
katılımının özellikle vurgulanmasının yanı sıra farklı 
sektörlerden tarafları örneğin hükümetler, hükümet 
dışı kuruluşlar, kanun uygulayıcıları, seyahat ve 
turizm endüstrisi, uluslararası kalkınma ajansları ve 
sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirmesi 
yönünden de oldukça başarılı bir kongre olmuştur.

Bugün ECPAT Uluslararası Sekreteryası ve ECPAT 
Uluslararası Ağı, ÇTCS’nin her türü ile mücadeleye 
aktif olarak devam etmektedir. Ağın ağırlıklı bölümü 
Cinsellik Amaçlı Çocuk Turizmi ile ilgili kampanyalar, 
araştırmalar, raporlama sistemleri ve turizm 
endüstrisiyle işbirliği aracılığıyla mücadeleye devam 
ederken, birçok ECPAT grubu da cinsellik amaçlı 
çocuk ticareti, çocuk pornografisi ve çocuk fuhuşu 
gibi diğer ÇTCS türleriyle mücadele etmektedir. 
Ağ ortakları çocukların her türlü ticari cinsel 
sömürüden sürekli ve etkin biçimde korunabilmesi 

1.6 Çocuğa yönelik cinsel ve ticari 
sömürüyle mücadeleye ilişkin dünyada 
ve ülkemizdeki Oluşumlar; (ECPAT, ÇTCS, 
ÇGH, ÇYŞÖA, ÇAÇAv ve Çocuk Gözlem Evi)
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için ilgili ajans ve kuruluşlarla tam bir işbirliği halinde 
çalışmaya devam etmektedir.

Stockholm Deklarasyonu ve Eylem Planı tüm taraf 
ülkelere, tüm sektörlerden, ulusal, bölgesel ve 
uluslararası tüm kuruluşlardan ÇTCS ile mücadele 
çağrısı yapmaktadır. Bu çağrı işbirliği, koordinasyon, 
önleme, koruma,  iyileştirme, rehabilitasyon ve gençlik 
katılımı konularında harekete geçirmeye yöneliktir.

2.Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel 
Sömürü (ÇTCS) ile Mücadele Ağı’ 
Türkiye’de çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve 
çocuğa yönelik ticari cinsel sömürünün ortadan 
kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda 
bulunmak üzere 2008 yılında kurulmuş bir sivil 
toplum kuruluşları ağıdır. Ağ bünyesinde ayrıca 
Çocuk ve Gençlik katılımını sağlamak üzere ÇTCS 
ile Mücadele Gençlik Ağı oluşturulmuştur. ÇTCS İle 
Mücadele Ağı’nın Ulusal Koordinatörlüğünü Avukat 
Şahin Antakyalıoğlu, sekretaryasını ise Uluslararası 
Çocuk Merkezi (UÇM) yürütmektedir.

ÇTCS İle Mücadele Ağı, ECPAT International’ın 
desteğiyle kurulmuş olup ÇTCS ile mücadelede 
işbirliğini sürdürmektedir. Ağın kuruluş amacı ise; 
Türkiye’de çocuk fuhuşu, çocuk pornografisi ve 
çocuğa yönelik ticari cinsel sömürünün ortadan 
kaldırılmasını sağlamaktır. Çocuklara Yönelik Ticari 
Cinsel Sömürü (ÇTCS) ile Mücadele Ağı, çocuk 
fuhuşu, çocuk pornografisi, çocuk ticareti, çocuklarla 
cinsellik amaçlı turizm ve çocuk evlilikleri gibi çocuk 
ihmal ve istismarı ile ortaya çıkan sorunlarla mücadele 
eder. Bu konularla ilgili projeler üretir, araştırmalar 
yapar, kampanyalar düzenler, eğitimler planlar ve 
uygular. ÇTCS ile Mücadele Ağı bünyesindeki 60 üye 
kuruluş ile bu çalışmaları yürütmektedir ve üye sayısı 
sürekli artmaktadır.  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel 
Sömürüyle Mücadele Ağı, 29 Ağustos 2011 tarihinde 
ECPAT International üyesi olmuştur. Ağın aktif ve 
herkesin ulaşabilceği linki ise; ctcs-mucadele.net/ tir.

3.Çocuk Gelinlere Hayır Platformu: ÇGH; 
Türkiye’de erken evliliklere müdahale için ulusal ve 
uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını arttırmak.

Projenin Hedefledikleri;
• Türkiye genelinde:
• Çocuk Gelinler platformu kurulacak, 

stratejik aksiyon planı hazırlanacak, savunu 
faaliyetleri yürütmek

• İletişim çalışmaları ile toplum ve karar 
vericiler bilgilendirmek

• Uluslararası “Girls Not Brides” platformu üye 
kurumlarla deneyim paylaşım çalışmaları 
yapılacak, Türkiye’de yapılan çalışmaların 
yurt dışına, yurt dışında uygulanan örnek 
programların ise Türkiye’ye uyarlanması 
sağlamak

Proje Sonuçları
• Facebook sayfası açıldı.
• Farklı disiplin ve konularda çalışan 60’ı aşkın 

kurumun katılımıyla “Çocuk Gelinlere Hayır 
Ulusal Platformu” kuruldu.

• Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu 
açılışını 11 Ekim Dünya Kız Çocukları 
Günü’nde duyurarak “çocuk gelinler” 
konusunu gündeme getirdi.

• Projeyi hem ulusal hem de uluslararası 
alanda tanıtacak Türkçe ve İngilizce 
broşür hazırlandı.

• Uluslararası “Girls Not Brides” platformunun 
yönlendirmesi ile Hindistan, Bangladeş, Nijer 
ve Nijerya’daki sivil toplum kuruluşlarıyla 
deneyim paylaşıldı.

• Platform üyeleri çocuk gelinlerle 
ortaklaşa mücadele için bir strateji 
dokümanı oluşturdu.

• Konuyu gündemde tutmak 
için sağlık, hukuk, eğitim gibi pek 
çok alanda çocuk gelinler sorununu 
ele alan bilgi kitleri, kısa videolar,  
Türkçe  ve  İngilizce  broşürler  hazırlandı.  

4.Çocuğa Yönelik Şiddeti Önlenmek İçin 
Ortaklık Ağı; Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti 
önlemeye yönelik izleme rolünü güçlendirmek 
amacıyla kurulan işbirliği “Çocuğa Karşı Şiddeti 
Önlemek İçin Ortaklık Ağı” olarak isimlendirilmiştir. 
Ağın amacı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet 
gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları 
(STK), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa 
karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme 
ve Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere, ulusal ve 
uluslararası yasaları temel alır.

Ortaklık Ağı’nın Amacı: Türkiye’de çocukların 
yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil 
toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve meslek 
örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak 
temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak 
ve desteklemektir. Ortaklık Ağı, çocuklara yönelik 
şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu 

ÇOCUKLARIN TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜSÜNÜ ÖNLEME VE ÇTCS MAĞDURU ÇOCUKLARI KORUMA KONULARINDA 
ÇOCUK KORUMA/SOSYAL HİZMET/SOSYAL YARDIM/ADALET/SAĞLIK/EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN  TEMEL EĞİTİM MATERYALİ

27



rolünü güçlendirmek üzere çalışır. Ağ, çalışmalarında 
çocukların haklarını yasal garanti altına alan, başta 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaları temel alır 
ve çalışmalarına yön verir. Ortaklık Ağı’nın faaliyetleri, 
bilginin ve eğitimin çocuk haklarını gerçekleştirmede 
güçlü bir araç olduğu inancına dayalı olarak planlanır. 
Bu nedenle bilginin en yaygın şekilde dağıtımını 
ve ulaşılabilir olmasını sağlayıcı çalışmalar yapılır. 
Ağ; yerel STK’lar ile ulusal ve uluslararası STK’ları 
birbirine yaklaştırarak, yeni bilgi teknolojileri aracılığı 
ile bilgi dağılımını kolaylaştırarak, yönlendirme ve 
destek mekanizmaları kurarak STK’ları güçlendirir.

Ortaklığın Hedefleri:
a) Türkiye’de çocuğa yönelik farklı şiddet 

türlerini görünür kılmak,
b) Sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme 

rolünü güçlendirmek üzere strateji ve 
yöntem geliştirmek ve uygulamak,

c) Çocuğun şiddet yoluyla uğradığı hak ihlalleri 
konusunda veri toplama ve değerlendirme 
yoluyla savunu faaliyeti yapmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki 
politika, hizmet ve sorumluluklarını çocuk 
yararına değiştirme konusunda baskı grubu 
oluşturmak,

e) Çocuklarla veya çocuklar için çalışan sivil 
toplum kuruluşu, meslek örgütleri arasında 
etkin ortaklık kurmak ve bu konuda 
farkındalık yaratmak,

f) Bu ortaklığın sürdürülebilir kılınmasını 
sağlamak.

Faaliyetleri:
a) İzleme göstergeleri oluşturmak.
b) İzleme çalışmasına katılacak STK’lar 

arasında iletişim ağı oluşturmak.
c) Raporlama yapmak.
d) Bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası ve 

haberleşme sistemi kurmak.

Ağın Nisan 2016 İtibari ile 76 üyesi bulunmaktadır. 
Linki ise;  http://www.cocugasiddetionluyoruz.net/ 

5.Çocuk alanında Çalışan Avukatlar Ağı 
(ÇAÇAv.); Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar 
Ağı (ÇAÇAv.), çocuk haklarını tanıtmayı, yaymayı ve 
geliştirmeyi, hak ihlallerini önlemeyi, savunuculuk, 
izleme ve raporlama yapmayı hedefleyen bir ağdır.
ÇAÇAv.’a avukat ve stajyer avukatlar bireysel olarak 

üye olabilmektedir. Türkiye genelinde 70’e yakın 
gönüllü üyesi bulunmaktadır. Linki; http://cacav.net/    
Mail adresi: info@cacav.net   Tel:0312 4311530

Twitter: @cacav2013,     
https://www.facebook.com/CACAv2013/  
(Genel bilgilendirme sayfası herkese açıktır)

6.Çocuk Gözlem Evi; Çocuk Gözlemevi web 
sitesi, Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından 
yürütülen “Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü 
Mağduru Çocuklar İçin Çocuk Dostu Adalet 
Gözlemevi Projesi” kapsamında kurulmuştur.

Özellikle Roman, LGBT ve mülteci gibi toplumsal 
hayatın sınırlarında yaşayan ve daha fazla kırılgan 
olan çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne ilişkin 
Türkiye’de var olan yasal düzenleme ve uygulamalar, 
uluslararası yasal standartlarla uyumlu değildir. 
Mağdur çocukların daha ileri mağduriyetlerinin 
önlenmesi ve uluslararası standarda uygun adalete 
erişimlerinin sağlanması için bu alanda çalışan hak 
savunucuları ve politika yapıcıları için çocuk hakları 
ve çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili kaynakların 
ulaşılabilir olması oldukça önemlidir.

Ancak, çocuk hakları ve çocuk ihmal ve istismar ile 
ilgili çok sayıda yazılı kaynak bulunmasına rağmen, 
bu kaynaklara erişimde çeşitli nedenlerle zorluklar 
yaşanabilmektedir. Bu nedenlerin arasında, 
kaynakların bir arada olmayışı önde gelmektedir. 
Dolayısıyla, Çocuk Gözlemevi web sitesi ile bu 
alanda var olan tez, makale, rapor gibi farklı türdeki 
çalışmalar bir araya getirilerek ulaşılabilirliklerinin 
kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Çocuk Gözlemevi içinde bulunan “Dava Kararları 
Veri Tabanında” çocuklarla ilgili farklı kurumlardan 
çıkan dava kararları yer almaktadır. Bu veri tabanı 
çocuk hakları alanında çalışan avukatlar başta 
olmak üzere ilgili diğer hak savunucularının 
faydalanabileceği zengin bir veri-tabanı olarak 
hizmet vermektedir.

Çocuk Gözlemevi’nde, ayrıca mağdur çocuklar ve 
mağdur çocukların yakınlarının faydalanabileceği 
uzmanlar tarafından hazırlanmış Mağdur Çocuklar 
İçin Sıkça Sorulan Sorular bulunmaktadır. 
Dolayısıyla, Çocuk Gözlemevi yalnızca çocuk 
alanında çalışan profesyonellerin ve ilgili sivil 
toplum örgütlerinin değil, aynı zamanda (mağdur) 
çocukların ve çocukların yakınlarının da bilgi 
edinebilecekleri bir ortam sunmaktadır.

http://www.cocukgozlemevi.org/
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ETKİN MÜDAHALE VE ALAN 
UYGULAMASI 

BÖLÜM 2
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Çocuğun yaşadığı cinsel istismar sonrası ortaya 
çıkan bulgular, çocuğun gördüğü zararın derecesine 
göre değişkenlik göstermektedir.  Çocuğa karşı 
uygulanan cinsel istismar sonrası, çocuktaki zararın 
derecesini 4 faktör önemli ölçüde etkilemektedir. 
Bunlar: 

1. İstismarcı arasındaki ilişkide cinselliğin 
yoğunluğu, 

2. Çocuğun güveninin istismarcı tarafından 
kullanılması, 

3. Çocuğun istismarcıya karşı acizliğini 
görmesi, 

4. İstismarcı tarafından dayatılan sır 
saklamanın çocuğu aileden ve çevreden 
izole etmesidir.

Ayrıca çocuğun cinsel istismarında, istismarla birlikte 
yaşanan travmatik cinsellik, ihanete uğramışlık 
hissi, güçsüzlük, stigmatizasyon(damgalanma) gibi 
dört travmatik dinamik de yer alır. Bu dinamikler 
travmaya farklı bir yan katar, travmatik olayın 
etkilerini ağırlaştırır ve çocuğun gelişimine ciddi 
düzeyde zararlar verir. 

2.1 Yaş ve Gelişim Evrelerine Göre 
Çocuğa Yönelik Cinsel Sömürünün/
İstismarın Genel Belirtileri 

2.2 Yaş Gruplarına Göre Belirtileri
2.2.1 Bebekler ve Yeni 
Yürümeye Başlayanlar 
(0-5 yaş): Bebeklik dönemine geri dönüş 
(bebek gibi konuşma, parmak emme gibi), içe 
kapanma, sözel ifadede azalma, anneye daha 
fazla bağlı olma, enürezis, enkoprezis, yeme ve 
uyku bozuklukları, cinsel oyun (sık ve devamlı), 
mastürbasyon yapma.

2.2.2 Küçük Çocuklar  
(6-9 yaş);

• Diğer çocuklarla cinsel davranışlar içinde 
olmak,

• Cinsel istismarı sözlü olarak tanımlamak,
• Cinsel organlarına karşı aşırı ilgili olma ya da 

sürekli meşgul olma, 
• Yetişkinlerle cinsel ilişki, 
• Erkekler ya da kadınlara karşı ani korku, 

güvensizlik, 
• Yaşına uygun olmayan cinsel davranış 

bilgisi, 
• Uyku düzensizlikleri, gece kâbusları,
• Ani agresif davranışlar ya da davranışların 

dışa vurumu,

• Regresif davranışlar, 
• Önceki ilgi alanlarının kaybı, 
• Sosyal içe kapanma ve tek başınalık, 
• Evden ve/veya okuldan kaçma, 
• Yeme ve uyku bozuklukları, 
• Öğrenme bozukluğu, 
• Obsesif kompülsiyon, 
• Otoagresyon, 
• Kendinden küçüklere cinsel istismarda 

bulunma, 
• Durup dururken ağlama, hassaslaşma, karın 

ve baş ağrıları, huzursuzluk 

2.2.3 Ergenler (10-19 yaş)
• Genç çocuklarla cinsel sömürücü etkileşim 

ya da onlarla agresif etkileşim içinde olma, 
• Risk içeren davranışlar, 
• Regresif davranışlar, 
• Rastgele cinsel davranışlar ya da 

bağlanmadan kaçınma, 
• Yeme ve uyku bozuklukları, 
• Suçluluk duygusundan uzaklaşma çabaları, 

utanma ve aşağılanma, 
• Evden kaçma ve/veya okuldan kaçma,
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• Fobi,
• Bağımlılık yapan maddelere düşkünlük, 
• Otoagresyon, 
• Başkalarını istismar etme, 
• Obsesif kompülsiyon, 
• duygusal ve fiziksel yakınlıktan kaçma, 
• Genel sinirlilik hali, 
• Rastgele cinsel ilişkide bulunma veya cinsel 

saldırganlık 
• Süregelen enfeksiyonlar, 
• Sosyal içe kapanma, 
• Psikoz, 
• Özkıyım,
• Okul başarısında düşme,
• Duygulanımda dalgalanma, 

2.2.4 Çocukluk Çağında 
Yaşanan Cinsel İstismarın 
Uzun Dönem Etkileri
Kaygı bozukluğu   -  Cinsel işlev bozukluğu
Fobiler  - Somatizasyon - Madde kötü kullanımı  
Posttravmatik stres bozukluğu   -  Psikoz  
Anoreksiya nervoza - Özkıyıma yatkınlık - Kişilik 
bölünmesi  - Aile kurmaya ve cinselliğe karşı olma  
“Borderline” kişilik bozukluğu - Zayıf dürtü kontrolü  
Kendi çocuğunu istismar etme  -  Güven sorunları

2.3 Risk Faktörlerini Tanıma ve Riskleri 
Analiz Etme
2.3.1 Risk Analizi :
Risk analizi veya değerlendirmesi olarak adlandırılan 
süreç, belirli bir tehlike / zarar durumu veya bilinen 
bir tehdide ilişkin risklerin nitel veya nicel olarak 
değerlendirilmesinden oluşur. Bu durumda bir 
çocuğun korunma ihtiyacı içerisinde olması önemli 
bir tehlikelilik hali olarak kabul edilerek bu halin 
oluşumu veya etkisini arttırmasına neden olacak 
durumlar riskler olarak algılanır ve çocuğun zarar 
görmesini engellemek üzere değerlendirilir.

Risk analizi, çocuğun ailesi ve yakın çevresinden 
başlayarak daha geniş çevresi içerisinde güçlü 
yanları, ihtiyaçları, endişe uyandıran durumları 
tespit etmeyi gerektiren, kompleks, süreğen ve 
dinamik bir iştir. Duruma/olaya özgü gereken 
tüm bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi 
ile alınacak kararların ve müdahale stratejilerinin 
şekillendirilmesini içerir.

İyi bir risk analizi profesyonellere, aileye ve çocuğa 
içerisinde bulunulan durumun nasıl gelişebileceği 
ve bu gelişmelerin çocuğun hâlihazırdaki veya 
gelecekteki refahını nasıl etkileyebileceğini 
gösterebilir. Ne var ki, risk analizleri kesin bir bilim 
değildir ve gerçekçi bir hata payını kabul etmeyi 
gerektirir.

Risk değerlendirmesinde temel prensipler şu 
şekilde sıralanabilir:

• Çocuk merkezli ve erken müdahale odaklılık,
• Bütüncül bir yaklaşım,
• Gizlilik esaslı etkin bilgi paylaşımı,
• Çocuğun güvenliğinin gözetimi,
• Aile ile işbirliği,
• Güçlü yanlar üzerine inşa etme,
• Desteği çocuğa ulaştırma ve bunu hep 

birlikte yapma, 
• Çocuğun istek ve tercihlerini gözetme,
• İlgili kurumlar ve profesyoneller arasında 

ortak değerleri gözeten işbirliği ve takım 
çalışması,

İdeal bir çocuk koruma modelinde, farklı kurumların 
çalışanlarını risk taraması ve fark edilen riski 
gerektiği şekilde yönlendirebilme hususunda 
geliştirme çalışmaları yapmak, kurumlar arası 
işbirliği ve bir takım çalışması yürütebilmek çocuğun 
korunması ve yüksek yararı açısından önem 
taşımaktadır. Farklı kurumların katılımı ile yapılacak 
risk değerlendirme süreci ve profesyonellerin 
ortak değerlendirmesinde; kişisel perspektiflerini, 
değerlerini, tecrübelerini, organizasyonel kültürlerini 
ve önceliklerini ortaya koyacaklardır. Bir takım 
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çalışmasını gerektiren bu süreçte profesyonellerin 
birbirlerini zorlamaları ve kritik bir bakış açısı ile 
belirlenen riskleri değerlendirmesi ihtiyaç duyulan 
bir durumdur ve sonuçta hedeflenen tüm tarafların 
tartışarak ortak bir anlayış üzerinde buluşabilmesidir. 
Ortak anlayışa giden en önemli adım ise çocuğun 
ve ailenin ihtiyaçlarını giderebilme hedefine 
odaklanmaktır. Bunun dışında, kurumsal olarak öne 
çıkma, profesyonel alan olarak merkezde ve lider 
olma, iş yükünü diğer kuruma aktarma vb. öncelikler 
çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını giderebilme odağını 
kaydırarak risk değerlendirme sürecini sekteye 
uğratacaktır.

2.3.2. Riskleri 
Değerlendirme Süreci;
Risk değerlendirme ve belirlenen riskler 
çerçevesinde yapılacak vaka yönetimi çocuk 
koruma sisteminin ayrılmaz parçalarıdır. Kısa veya 
uzun vadeli olmasına bakılmaksızın çocuğa ilişkin 
riskler değerlendirilmek zorundadır. Bu çerçevede 
çocuk koruma alanında yer alan tüm kurumların 
tecrübe ve birikimlerini ortaya koymaları ve bunları 
çocuktan, ailesinden veya bakım sorumlusundan 
alınan bilgilerle birlikte değerlendirmeleri büyük 
önem arz etmektedir.

Korunma ihtiyacı olan çocuk vakalarının genel 
olarak değerlendirilmesinde ve bu alanda yapılan 
bilimsel çalışmalarda görülmektedir ki, vakaların 
önlenememiş olmasında veya daha da vahim hal 
almasında en önemli faktörlerin başında gerekli 
bilginin kaydedilmemiş, ilgililerle paylaşılmamış 
olması gelmektedir. Bu itibarla çocuklara ilişkin 
yapılacak risk değerlendirmelerinde ilgili kurumların 
etkin bir işbirliği sağlayarak çocuğa ilişkin sahip 
oldukları bilgileri risk değerlendirme sürecinde 
gerekli ölçüde paylaşıma açmaları büyük önem 
arz etmektedir. Bu çerçevede etkin bir risk 
değerlendirme sürecinin aşamaları şunlardan 
oluşmaktadır:

A) Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde 
sorumlulukların belirlenmesi

Bu aşama kurumların ve profesyonellerin kendi 
çalışma alanları içerisinde bilgi ve becerilerini 
kullanarak çocuklara ilişkin düzenli bir risk 
taraması gerçekleştirmesi, fark ettikleri risklere 

ilişkin yapacakları işlemlerde iç ve dış paydaşları 
ile prosedürlerin belirlenmesi ve yapılacak risk 
değerlendirmesinde lider rolünün kim tarafından 
yerine getirileceğinin belirlenmesidir. 

B) Tüm kaynaklardan bilgilerin 
toplanması

Etkin bir risk değerlendirmesi için çocuğa 
ilişkin tüm bilgilerin kayıt altında tutulması ve 
paylaşılmasının önemi daha önce belirtilmişti. Bu 
sürecin başlangıcında tüm kurumların atabilecekleri 
önemli adımlardan birisi çocuk ve/veya ailesinden 
sahip olunan bilgilerin paylaşımı konusunda izin 
alınmasıdır. Ne var ki, çocuğun korunması açısından 
gerekli hallerde böyle bir izin olmasa dahi gerekli 
miktarda bilginin yetkili ve sorumlu profesyonellerle 
paylaşılması konusunda doktrinel açıdan bir 
sakınca görülmemektedir.  Bunun yanında çocuk 
hakkında tutulan resmi kayıtlar da yapılacak 
risk değerlendirmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bugün ülkemizde de eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik gibi alanlar başta olmak üzere pek 
çok konuda kayıtlar tutulmaktadır. Çocuk ve ailesine 
ilişkin bu ve benzeri resmi kayıtlara ulaşılması da 
yapılacak risk değerlendirmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. 

Yapılacak risk değerlendirmesinde kullanılacak 
en önemli bilgi kaynaklarının başında şüphesiz 
çocuğun kendisi gelmektedir. Yasal olarak gerektiği 
üzere, bilgi ve bilinç düzeyi de dikkate alınarak bir 
çocuğun durumu hakkında ve taleplerine yönelik 
vereceği bilgi yapılacak risk değerlendirmesinde bir 
diğer önemli bilgi kaynağıdır.  Çocukla birlikte ve 
eğer riskle ilişkili değiller ise ailenin temin edeceği 
her türlü bilgi ve çocuğa ilişkin talepleri de yapılacak 
değerlendirme sürecinin önemli bilgi kaynakları 
olacaktır.

C) Toplanan bilgilerin birlikte 
değerlendirilerek risk derecelendirme 
yapılması

Elde edilen bilgiler kullanılarak bilimsel kriterler 
çerçevesinde risk değerlendirmesini yapan farklı 
alan uzmanlarının risklerin varlığı ve türleri üzerinde 
ortak bir fikir oluşturmaları gerekmektedir. Bir 
profesyonelin bakışı ile fark edilebilen bir risk diğer bir 
profesyonel tarafından aynı ölçüde algılanamayabilir 
ama burada risk değerlendirme sürecini yöneten 
kurum temsilcisinin kolaylaştırıcılığında farklı 
görüşlerin tartışılması büyük önem arz etmektedir. 
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Çünkü etkin bir risk değerlendirme yapılması büyük 
ölçüde yapılacak nitel analizlerle ilişkilidir ve bu da 
ancak durumun derinlemesine analiz edilmesi ve 
farklı bakış açılarının bir arada değerlendirilmesi ile 
mümkün olabilir. 

D) Yapılan risk değerlendirmesi 
sonuçlarına göre bir eylem planı 
belirlenerek harekete geçilmesi

Yapılan değerlendirme neticesinde belirlenen 
risklerin bertaraf edilmesine yönelik farklı kurumların 
atması gereken adımlar olacaktır. Burada esas olan 
çocuğun refahına yönelik her türlü riskin ortadan 
kaldırılmasıdır. Ancak zaman baskısı ve kaynakların 
kıtlığı esası gözetilerek en ciddi risklerden başlanarak 
gerekli adımlar atılmalıdır. Risk değerlendirmesine

yönelik yapılan takım çalışması mutlaka bir eylem 
planı ile bitmelidir. Bu plan, belirlenen risklerin 
hangilerinde hangi kurumun sorumluluk alacağı, 
bunlara ilişkin neler yapacağı ve yapılacak işlemlere 
ilişkin zaman sınırları ile mümkünse izleme kriterlerini 
genel hatları ile belirlemelidir.

E) Vakanın/riskin yönetimi

Yapılacak plan çerçevesinde atılacak adımların ve 
sorumlulukların bir yönetim sistemi çerçevesinde 
takip edilmesi, hesap verebilirliğin sağlanması 
ve aksaklıkların giderilmesinde gereken desteğin 
sağlanması, uygulanacak yönetim sürecinin 
temelini teşkil etmektedir. 

2.3.3 Etkin Bir Risk 
Değerlendirmesinin 
Gerekleri
Yukarıda ifade edilen hususlar da dikkate alınarak 
kurumlararası işbirliği çerçevesinde etkin bir risk 
değerlendirmesinin gerekleri şu şekilde ifade 
edilebilir:

• Bir çocuğa ilişkin risk alanı olarak 
gösterilebilecek (yetişme, bakım ve 
geniş çevre) tüm alanların değerlendirme 
kapsamına alınması,

• Endişe verici durumun, ihmal veya istismarın 
tanımlanması,

• Riskin derecelendirilmesi (yüksek, orta, 
düşük),

• Belirlenen risk faktörlerinin belgelendirilmesi,
• Riskin doğasının (süresi, şiddeti vb.) 

belirlenmesi,
• Gerekli tüm bilgilerin toplanması,
• Duruma ilişkin güçlü ve zayıf yanların birlikte 

değerlendirilmesi,
• Aileye ilişkin önemli olayları içeren bir 

kronoloji oluşturulması,
• Değişim için motivasyon ve kapasitenin 

değerlendirilmesi,
• Destek alınacak özel alanların belirlenmesi,
• Yapılacak müdahalelerin planlanması ve 

SMART bir eylem planı hazırlanması,

2.3.4 Çocuk İstismarına 
Neden Olan Başlıca Risk 
Faktörleri:

1. Çocuk ile ilgili risk faktörleri, 
2. Anne- baba ile ilgili faktörleri, 
3. Ailenin sosyal yapısı ile ilgili risk faktörleri, 
4. Toplumla ilgili risk faktörleri olarak 

incelenmektedir, 

2.3.5 Çocuktan Kaynaklı 
Başlıca Riskler

• Çocukta hiperaktivite, tik, kekemelik, 
• Engelli çocuk (fiziksel sakatlık, doğumsal 

anomaliler, zekâ geriliği ),
• Sürekli veya aşırı ağlayan, kolayca 

susturulamayan veya rahat ettirilemeyen 
çocuk,

• Çocukta okul başarısızlığı, 
• Anti sosyal arkadaş grubu,
• Bazı toplumlarda kız çocuğu olmak, 
• Çocuğun beklenen, istenen cinsiyette 

olmaması, 
• Gebe annenin diğer çocuğu olmak,
• Az uyuma ve uyku düzensizlikleri,
• İkiz, üçüz çocuklardan biri olmak,
• Düşük doğum ağırlıklı ve/veya prematüre 

çocuklar, 
• Yemek yemeyen iştahsız çocuk veya aşırı 

iştahlı çocuk,
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• Gece alt ıslatmaları ( enüresis nokturna ),
• Kronik hastalıklar ve çocukluk travmaları, 
• Çocukta davranış bozuklukları, 
• Mizaç açısından olumsuzluklar,
• Oyunlara aşırı bağımlılık,  
• Yüzdeki anomaliler gibi fiziksel özelliklere 

sahip olma nedeni ile ebeveyn tarafından 
hoşlanılmama veya çocuktan geri çekilme, 

• Anne babanın çocuk bakma sorumluluğunu 
alan bir çocuk olma,

• Ebeveynsel bakıma muhtaç özelliklede 
yaşça yakın kardeş ya da kardeşlere sahip 
olma,

• Tehlikeli davranış sorunları gösteren veya 
bunlara maruz kalan bir çocuk, örneğin 
derin ebeveyn şiddeti, suç davranışları, 
kendi kendini istismar davranışı, hayvanlara 
karşı istismar veya akranlarına karşı ısrarlı 
agresiflik,

çocuktaki risk faktörleri olarak sayılabilir.

2.3.6 Anne – Baba ile İlgili 
Risk Faktörleri

• Çocukluklarında istismara uğramış olmaları 
(ailede değişik tipte istismarların kuşaktan 
kuşağa geçmesi – saldırganlık siklusu),

• Mutsuz çocukluk geçirmiş olmaları,
• Her türlü ruhsal problemler ve hastalıklarının 

olması, 
• (depresyon / kaygı/ kişilik bozuklukları,), 
• Duygusal açıdan olgunlaşmamış olmaları 

(çocuğun sorumluluğunu alabilecek 
olgunlukta olmamaları),

• Anne ve/veya babada ciddi cinsel sorunlar 
ve anormal cinsel eğilimler,

• Alkol ve/veya madde bağımlısı olmaları,
• Üvey anne veya üvey baba faktörü
• Ebeveyn-çocuk etkileşiminin yetersizliği,
• Çocuk gelişimiyle ilgili yanlış veya çocuk 

gelişimine ilgisiz kalan veya çocuğun 
gereksinimlerini veya davranışlarını anlamayı 
önleyen gerçek dışı düşünceler, 

• İhtilaflı boşanma,
• Ailede genel stres düzeyinin yüksek olması,
• Ayrımcılık, 
• Ebeveynlerin dışsal denetim odağına 

sahip olması (kendini yönetebilme becerisi 
zayıflığı),

• Ebeveynlerde dürtü kontrolü zayıflığı,
• Engellenmeye karşı düşük tolerans,
• Mekânsal olarak kendini güvensiz hissetme, 
• Kendine güvende zayıflık, 
• Kendi ebeveynlerine güvensiz bağlanma, 
• Çocuk büyütebilme özelliklerine sahip 

olmama/yetersiz ebeveynlik,  
• Fiziksel ve duygusal cezalandırmaları bir 

disiplin yöntemi olarak kabul etmek veya 
bunu kullanmak, 

• Alışılmışın dışında şüpheci ya da bağnaz 
veya otoriter anne/baba, 

• Annenin olmayışı ya da ailede koruyucu güç 
olmayı beceremeyen anne, 

• Annenin ev işlerini yapan ve anne rolünü 
oynayan kız çocuğu, 

• Anne babanın bitmiş ya da sorunlu cinsel 
yaşantılarının olması, 

• Küçük kız/çocuklarda aniden gelişen baştan 
çıkarıcı tavırların varlığı, 

• Çocuğun insanlarla yakın ilişki kurmasına 
izin verilmemesi, 

• Anne babanın yabancılara karşı düşmanca, 
paranoid tutum içine girmesi, 

• Anne veya babanın ya da her ikisinin 
ailesinde daha önce ensest ilişkinin varlığı, 

• Babanın puberte döneminde kızına karşı 
aşırı kıskançlık göstermesi

• Fiziksel veya ruhsal sorunlara veya 
ebeveynlik yeteneğini engelleyen bilişsel 
bozukluklara sahip olmak olarak sıralanabilir.

2.3.7 Ailenin Sosyal Yapısı 
ile İlgili Risk Faktörleri

• Yoksulluk, evsizlik, işsizlik, 
• Düşük eğitim düzeyi,
• Çocuğun ekonomik iş gücü olarak kabul 

edilmesi/çalıştırılması,
• Zamansız ve istenmeyen gebelik veya evlilik 

dışı gebelik, 
• Çok çocukluluk, 
• Stresli iş ortamı veya iş yaşamında 

başarısızlık,
• Stresli yaşam olayları, 
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• Zayıf destekli tek ebeveyn, 
• Sosyal izolasyon ve sosyal destek zayıflığı, 
• Kültürel açıdan uyumsuzluk, 
• Sağlık, bakım ve sosyal hizmet olanaklarına 

yeterince ulaşamama,
• Aile içi şiddeti de içeren ebeveynler arasında 

yüksek seviyede ihtilaf veya ebeveynler 
arası, çocuklar arası veya ebeveynler ve 
çocuklar arası şiddet, 

• Küçük yaşta (20 yaşın altında) doğum yapan 
veya sık aralıklarla doğum yapan anne, 

• Ana babanın beklentilerinin çocuğun gelişimi 
ile uygunsuzluğu, 

• İlgisiz, hoşgörüsüz ya da aşırı kaygılı 
olmaları veya evliliği de içeren yakın 
ilişkilerde evde meydana gelen saygısız 
davranışlar,

• Anne ile baba arasındaki sorunlar, 
sevgisizlik, iletişim problemleri, 

• Tek ebeveyn olmak ( boşanma, ölüm, ayrı 
yaşama vb. ), 

• Dış çevre ile ilişkisini kesmiş, anti sosyal 
ebeveyn profili, 

• Ebeveyn eksikliği-çocuk bağlılığı ve ilişkide 
eksiklik, 

• Bir aile üyesinin fiziksel, gelişimsel veya 
ruhsal bir sağlık sorunu, 

• Bir ilişkideki zor ve stresli durumlarda 
yardımcı olabilecek destek ağının eksikliği, 

• Geniş ailelerde çocuğun bakımındaki 
desteğin bozulması, 

• Etnik, ulus, din, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, 
engellilik veya yaşam stili yüzünden aileden 
ayrılma olarak sayılabilir.

2.3.8 Toplumla/Çevreyle 
İlgili Risk Faktörleri;

• Yoksulluk, 
• Sosyal eşitsizlikler (cinsiyet ile ilgili 

eşitsizlikler: kız çocuklarının okula 
gönderilmemesi, çocuk yaşta evlilikler,  o 
toplumda uygulanan ve normal kabul edilen 
durumlar), 

• Korunmaya yönelik yasa olmaması /
yetersizliği veya uygulanmasındaki 
aksaklıklar, 

• Çocuğa verilen değerin az olması,

• Organize şiddet (silahlanma, suç hızında 
artma, büyük sosyal çatışmalar, iç ve dış 
savaş), 

• Şiddetin sosyal kabul edilebilirliğinin 
artması,  

• Kültürel normlar (kadın ve erkeklerin rolleri, 
ebeveyn-çocuk ilişkileri ve aile içi ilişkilerin 
gizliliği ile ilgili kültürel normlar, ailelerin 
tercihlerini belirleyen kültürel değerler ve 
ekonomik güçler),

• Çocuk-aile politikaları (ebeveynin çocuğu 
terk etmesi, annenin çalışması, çocuğun 
bakımının sağlanamaması vb.), 

• Yasal olmayan, şiddet ve cinsellik içeren 
sitelere kolay erişim, tehlikeli insanlarla 
iletişim,

• Erkek ve kadınlar için katı cinsiyet rolleri 
talep eden sosyal ve kültürel normlar, 

• Çocuğun ebeveyn-çocuk ilişkisindeki 
önemini azaltan sosyal ve kültürel normlar,

• Çocuğa yönelik algı, ihmal ve istismara 
yönelik tolerans, 

• Zayıf Sosyal Yardım Sistemleri,
• Sosyal güvenlik sisteminin gücü, 
• Sosyal korumanın kapsamı, 
• Yaygınlığı ve ceza yaptırımının gücü 

açılarından iyi çalışmayan sistemler,
• Ve yazılı-görsel medya olarak sıralanabilir.

Risk, çocuğun ya da gencin sosyal ve psikolojik 
gelişimini engelleyebilecek etkenlerin tümüdür. Riskli 
davranışlar, çocukların ve gençlerin iyilik hallerini tehdit 
eden ve sorumlu bir yetişkin olma potansiyellerini 
sınırlayan davranışlardır. Örneğin şiddet eğilimi 
gösterme ya da sık sık kavga etme, yoğun ve 
düzenli alkol-madde kullanımı, evden kaçma riskli 
davranışlardır. Farklı nedenler, riskli davranışlara ve 
sonrasında da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Örneğin 
davranım bozukluğu, suça eğilime; hiperaktivite, 
madde kullanımına yol açıcı faktör olabilir. Alkol, 
madde kullanımı bağımlılık yaratabilir, şiddet eğilimi 
suç işlemeye ya da evden kaçma, sokakta yaşamaya 
neden olabilir. Ancak, her riskli davranışın olumsuz bir 
sonucu olmayabileceği de unutulmamalıdır.

Çocuk istismarı/sömürüsü alanında çalışanlarının 
çocuklardaki risk göstergelerini anlamaları, risk 
faktörlerini ortaya çıkaran bireysel ve toplumsal 
değişkenleri analiz edebilmeleri ve risklerle 
karşı karşıya gelen çocukların yaşamlarında 
ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin çıkarımda 
bulunabilmeleri önemlidir.
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2.3.9 Çocuk İstismar/
Sömürüsünde Çok 
Seviyeli Risk Faktörleri 

Risk altındaki çocukların kendilerine karşı gösterilen 
tutum ve davranışlar sebebiyle pek çok sorunla 
karşı karşıya kaldıkları ve bu durumun da içinde 
bulundukları riskin artmasına neden olduğu 
unutulmamalıdır. Etiketlenme, dışlanma, yalnızlık, 
okuldan atılma, sağlık sorunları, yasal sorunlar, 
sokakta çalıştırılma ve/veya yaşama ve psikolojik 
sorunlar genellikle ortaya çıkmış sonuçlardır ve 
çocuğun çok sayıda riskle karşı karşıya olduğunu 
göstermektedir.

Risklerin tek başına görülmeyeceği, genellikle 
birçok riskin birlikte olacağına dikkat edilmelidir. 
Bu nedenle de tek bir riski ele almak müdahale için 
yetersiz bir çerçeve oluşturur.

Tüm riskleri birlikte ele almak ve bu risklere bütüncül 
bir yaklaşımla müdahale etmek gerekir. Bu nedenle 
risk altındaki çocuklarla çalışırken, bu sürecin şu 
özelliklerine dikkat etmek önemlidir:

Toplum / Topluluk
Çocuğu koruyan yasanın yetersizliği

Çocuğa verilen değerin düşük olduğu 
toplumlar

Sosyal eşitsizlikler
Organize şiddet (savaşlar, terör, yüksek suç 

oranı)
Şiddetin toplumsal olarak kabul edilebilir 

olması
Basında şiddetin önemli yer alması

Kültürel normlar

Ebeveyn
Genç yaşta ebeveyn
İstenmeyen gebelik

Eğitim eksikliği
Madde bağımlılığı

Küçük yaşta şiddete maruz kalma
Geçimsizlik

Üvey anne ya da baba
Fiziksel ve ruhsal hastalık

Zor bir çocukları olduğunu düşünen aileler

Birey

Topluluk

Aile

Toplum

Çok Seviyeli Risk Faktörleri

Çocuk
Cinsiyet

Prematüre
İstenmeyen çocuk
Engellilik durumu

Aile
Çok çocuklu aile

Düşük sosyoekonomik durum
Katı disiplin uygulayan aileler

Aile içi şiddet ve istismar varlığı
Sosyal destek sisteminden 

yoksun izole aileler

ÇOCUKLARIN TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜSÜNÜ ÖNLEME VE ÇTCS MAĞDURU ÇOCUKLARI KORUMA KONULARINDA 
ÇOCUK KORUMA/SOSYAL HİZMET/SOSYAL YARDIM/ADALET/SAĞLIK/EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN  TEMEL EĞİTİM MATERYALİ

36



KORUYUCU ETKENLER: RİSK ETKENLERİ 

ÇOCUĞA ÖZGÜ ÇOCUĞA ÖZGÜ

· Olumlu mizaç özellikleri
· Yüksek zekâ düzeyi
· Tepki vermede esneklik 

gösterebilme
· Dürtü kontrolünün iyi olması
· Sosyal becerilerinin iyi düzeyde 

olması
· Sosyal uyumunun yeterli düzeyde 

olması (akademik başarı,
· kolay ilişki kurma, aktivitelere 

katılma)
· Olumlu benlik saygısı yeterlilik 

duygusu
· Beden sağlığının iyi olması

· İstenmeyen bebek olma
· Gebelik- doğum ve doğumdan hemen sonraki dönemde bebeğin 

gelişimini
· etkileyecek sağlık sorunlarının olması (düşük doğum ağırlığı, doğumda
· oksijeniz kalma, gebelikte annenin sigara/alkol/madde kullanımı…)
· Gelişimsel sorunlar
· Anne-bebek ilişkisinde yetersizlik
· Merkezi sinir sistemini etkileyen hastalık öyküsü
· Kronik hastalığı olma
· Kromozomal anomaliler
· Zor ve dirençli mizaç
· Dürtüsel ve agresif özellikler
· Okul başarısızlığı
· Kayıp ya da travma deneyimi
· Bazı psikopatolojiler için genetik yatkınlık (şizofreni, dikkat eksikliği, 

hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, duygu durum bozukluğu, 
anksiyete bozukluğu gibi)

AİLEYE ÖZGÜ AİLEYE ÖZGÜ

· Aile birliğinin güçlü olması,
· Aile bireyleri arasında duygusal 

yakınlığın olması,
· Anne-babaların destekleyici 

tutumları,
· Evde yerinde ve uygun kuralların 

uygulanması,
· Güvenli, duyarlı, tutarlı, sevgiye 

dayalı ebeveyn- çocuk ilişkisi,
· İyi kardeş ilişkisi,
· Büyük kardeşin varlığı

· Ebeveynlerde psikolojik hastalık ve suç öyküsü (alkol- madde bağımlılığı, 
depresyon, anti sosyal kişilik bozukluğu...)

· İstismarın olduğu aile ortamı,
· Ebeveynler arası çatışma,
· Bozuk evlilik ilişkisi,
· Anne-baba arası ayrılık/ boşanma,
· Ailede ciddi fiziksel hastalık/ölüm,
· Uçlarda veya tutarsız özellikle katı disiplin uygulamaları, Sevgisiz anne-

baba,
· Güvensiz bağlanma,
· Ebeveynlerde düşük eğitim düzeyi,
· Çocuk sayısının fazla olması

TOPLUMSAL TOPLUMSAL

· Arkadaşlık ilişkilerinin iyi olması ve 
yakın arkadaşı olma

· Arkadaşları tarafından kabul görme
· Olumlu akran etkisi
· Başkaları ile iyi geçinme
· İyi eğitim ortamlarına sahip olma 

(çocuğu önemseyen okullar gibi)
· Okul dışında grup aktivitelerine 

katılma,
· Aile dışında bir yetişkinle yakın 

ilişkisinin olması (öğretmen, 
akraba, akran)

· Akranlarına karşı agresif davranışlar sergileme
· Akranlar tarafından dışlanma
· Olumsuz akran etkisi
· Eğitim ortamlarının kalitesi düşük okullarda okuma
· Okuldan kaçma
· Düşük sosyo-ekonomik düzey
· Kurumda büyüme
· Çevre/okul değişikliği
· Okul dışı aktivitelere ulaşmada güçlük
· Göç
· Suç ve şiddetin sık görüldüğü çevre ve arkadaşlar arasında yetişme
· Yoksulluk vb.

ÇOCUKLARIN TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜSÜNÜ ÖNLEME VE ÇTCS MAĞDURU ÇOCUKLARI KORUMA KONULARINDA 
ÇOCUK KORUMA/SOSYAL HİZMET/SOSYAL YARDIM/ADALET/SAĞLIK/EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN  TEMEL EĞİTİM MATERYALİ

37



2.4  Etkin ve Sonuç Odaklı Müdahale 
Süreci
2.4.1 Çocuk İstismarı ve 
İhmaline İlişkin Genel 
Kuramlar/Modeller
Çocuk istismarı ve ihmali konusundaki kuramlar 
istismar tiplerine özgü değildirler. Kuramlar tüm 
istismar ve ihmal tiplerini bir bütün olarak ele almakta 
ve açıklamaya çalışmaktadırlar. Literatürde çocuk 
istismarı ve ihmalini açıklamaya çalışan kuramlar 
genellikle üç gruba ayrılmaktadır. 1960’lardaki ilk 
kuramlar psikolojik, 1970’lerdeki kuramlar sosyolojik 
ve 1980’lerden itibaren ortaya atılan kuramlar 
ekolojik kuramlar olarak adlandırılmaktadır Aşağıda 
bu kuramlar kısaca özetlemeye çalışılmıştır.

2.4.1.1 Psikolojik Modeller
1960’larda ve 1970’lerin başlarında çocuk 
istismar ve ihmalinin etiyolojisinin açıklamasında 
psikolojik modeller hakim olmuştur. Bu modele 
göre; çocuk istismarı ve ihmalinin nedeni 
ebeveynin psikopatolojisidir. Bu modeli temel alan 
çalışmalarda çocuk istismarı faillerinin klinik bir tanı 
almaları gerektiği ve bu durumun bir hastalık olduğu 
belirtilmiştir. Bu görüşün savunulması istismarcı 
profilinin belirlenmesinin mümkün olduğunu 
düşündürmüşse de tüm istismar türleri bir arada 
düşünüldüğünde belli bir istismarcı profiline 
ulaşılması mümkün olmamıştır. Günümüzde 
istismar faillerinin çok küçük bir bölümünün 
(%10) psikopatolojiye sahip olduğu bilinmektedir. 
Psikolojik model istismarın özelliklerinin 
belirlenmesi yanı sıra istismarcının özelliklerinin de 
belirlenmesini amaçlamıştır. Bu modelde çocuk 
istismarı faillerinin, çoğunlukla çocukluklarında 
istismara uğrayan kişiler oldukları belirtilmektedir. 
1970’lerin ortalarında psikolojik modellerin etkilerini 
yitirdiği görülmektedir ve sosyolojik modellerden 
farklı olarak, tüm anne babaların çocukların bakımı 
için toplumda benzer kaynaklara sahip olduğunu 
dolayısıyla çocuk bakımı konusundaki farklılıkların 
bireysel ve aile farklılıklarından kaynaklanacağını 
varsaymaktadır.

2.4.1.2 Sosyolojik Modeller
Sosyolojik modeller, çocuk istismarı ve ihmalini, 
sosyal tutum, sosyal yapı ve kaynak dağılımı 
bağlamında tanımlamaktadır. Bu modeller, 
çocuk istismarı ve ihmalinin nedeni olarak 
yoksulluk, sosyoekonomik statü, sosyal statü, 
yalıtılmışlık ve toplumda şiddetin kabulü gibi 
sosyal faktörlerin önemine işaret etmektedir . 
Sosyolojik modeller, bireylerin toplumla ilişkisindeki 
strese vurgu yapmakta ve sosyal desteğin 
önemini vurgulamaktadırlar. Ebeveyn toplumsal 
ilişkilerden yalıtılırsa stresi artacak ve istismara 
başvurabilecektir. Örneğin, aile sık göç ediyorsa 
toplumsal ilişkileri azalacağından stresi artacak ve 
sonuçta istismar gözlenebilecektir. Bu modelde, iş 
veya gelir kaybı, ekonomik faktörler yanı sıra işinden 
hoşnutsuzluk gibi özelliklerin de stres kaynağı 
olarak istismarla ilişkili olduğu belirtilmektedir. 

Her iki model de, çocuk istismarı/sömürüsünü ve 
bunların önlenmesi için yalıtılma ve stresi azaltacak 
destek sistemlerinin kullanımını önermektedirler. 
Bu kuramlar istismarın nedenlerine ilişkin bilgilere 
önemli katkılar yaparak, istismarın ortaya çıkışını 
açıklamada görece yeterli iken birey üzerindeki 
gelişimsel etkileri ve bu etkileri değiştirmek için 
yapılabilecek müdahaleler konusunda yetersiz 
kalmışlardır. Günümüzde ekolojik modellerin çocuk 
istismarı ve ihmalinin etiyolojisini ve gelişimsel 
etkisini en kapsamlı biçimde açıklayan modeller 
olduğu düşünülmektedir.

2.4.1.3 Ekolojik Modeller
Belsky, çocuk istismarının etiyolojisini açıklamaya 
çalışan farklı modellerin önerdiği çok sayıdaki çeşitli 
görüşü bütünleştirerek istismarın ekolojik modelini 
geliştirmiştir. Bu modeli oluştururken Tinbergen’in 
davranış gelişim şemasını çocuk istismarı alanına 
uyarlamaya çalışan Burger’in 1978’deki çalışmasını 
temel aldığını ve buna Bronfenbrenner’in ekolojik 
kuramını eklediğini ifade etmiştir. Belsky, bu 
modelde; çocuk istismarının birey ve aile içine 
yerleşmiş (embedded) olan bireysel, aile, toplum 
ve kültürde işleyen çoklu belirleyicilerini, bu 
belirleyicilerin bir diğerinin içine ekolojik olarak 
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gömülü (nested) olduğunu ve çocuk istismarı 
ve ihmali konusundaki çalışmalarda tanımlanan 
kuramsal çelişkilerin gerçekte olduğundan 
daha görünür (apparent) olduğunu göstermeyi 
amaçladığını belirtmektedir. 

Bu modelde, davranış analizi için üç konu 
vurgulanmaktadır. Bunlardan ilki, istismarcı ya 
da ihmalci bir biçimde davranan ebeveynin 
davranışının nasıl geliştiğini sorarak ebeveynin 
bireysel gelişimine dikkati çekmektedir. İkincisi, 
davranışın hemen öncesinde neler olduğunu 
sorarak istismarın gerçekleştiği zaman yaşananlara 
işaret etmektedir. Üçüncüsü ise davranışın 
sonrasında neler olduğunu sorarak istismar ya da 
ihmalin işlevine öne çıkarmaktadır.

Ekolojik kuram ise bireysel gelişimden ziyade 
gelişimin ortaya çıktığı bağlamı dikkate almaktadır. 
Ekolojik modelde, ekolojik kuramda tanımlanan, 
mikro sistem (yakın ev ve çevresi), ekosistem 
(ailenin içinde yer aldığı geniş sosyal ve iş sistemi) 
ve makro sistemin (mikro sistem ve makro sistemi 
etkileyen kültürel inanç ve değerler), ebeveynin 
bireysel gelişimi ile birlikte düşünüldüğünde 
çocuk istismarı ve ihmali bağlamının kapsamlı 
biçime tanımlanacağını belirtilmektedir. Belsky 
(1980) araştırmalarda her bir sistem özelliğinin bir 
arada ele alınabileceğini ve birbirleri ile ilişkilerinin 
incelenebileceğini belirtmektedir. Bu modelin 
yaklaşımını temsil eden araştırmalar ve projeleri 
tanıtarak bu modelin sadece çocuk istismarı ve 
ihmaline değil aynı zamanda diğer gelişimsel 
sorunlara da uygulanabileceğini belirtmektedir. 

2.4.1.4 Etkileşimsel Model
Cicchetti ve Rizley (1981) çocuk istismarının 
kuşaklararası geçişini ve çeşitli risk faktörlerini 
açıklamak için etkileşimsel (transactional) bir 
çerçeve geliştirmişlerdir. Yazarlar, bu modeli 
oluşturma aşamasında Samefoff ve Chandler’in 
gelişimin etkileşimsel modelini çocuk istismarı ve 
ihmali alanına uyarladıklarını ifade etmişlerdir.

Gelişimin etkileşimsel modeli, çocuğun gelişiminin 
tek bir olumsuz olaya dayanarak açıklanmasının 
olanaksızlığına işaret ederek çevresel güçler, 
ebeveyn özellikleri ve çocuk özellikleri arasından 
dinamik ve karşılıklı etkilere dikkat çekmektedir. 
Buna göre;

• çevre, çocuğun davranışını ve gelişimini 

etkileyebildiği gibi çocuk da çevreyi ve kendi 
gelişimini etkileyebilmektedir. 

Çocuk istismarı ve ihmalinin etkileşimsel modelinde 
risk faktörleri iki başlık altında toplanmaktadır; 
istismarı arttırıcı (potantiating) ve ödünleyici 
(compansetory) olabilecek faktörler. Ayrıca her iki 
faktör için ikili bir ayrım daha yapılmaktadır; geçici 
(transient) ve kalıcı (enduring) faktörler . 

• İncinebilirlilik (vulnerability) 
faktörleri: İstismar riskini ve onun 
kuşaklararası geçişini arttıran kalıcı olan 
özellik, koşul ya da faktörleri kapsamaktadır. 
İncinebilirlilik faktörleri, çocuğun güç mizacı 
veya özürlü olması gibi biyolojik olabileceği 
gibi, ebeveynin çocukluğunda istismar 
edilmiş olması gibi tarihsel de olabilir. Ya da 
düşük engellenme toleransı, psikopatoloji, 
yüksek saldırganlık eğilimi gibi psikolojik 
olabileceği gibi kültürel olarak benimsenmiş 
çocuk büyütme ve disiplin yöntemleri 
gibi sosyolojik/kültürel veya yoksulluk, 
düşük iş fırsatları, fakir fiziksel çevre, zayıf 
ebeveynlik becerileri gibi durumsal özellikler 
de olabilmektedir. İncinebilirlik faktörleri, 
ebeveyn, çocuk ya da çevre ile ilişkili 
olabilirler.

• Zorlayıcı (challengers) faktörler: 
Ebeveynin çocuğu istismar etme eğilimini 
arttırabilecek bireyi ve aileyi rahatsız edecek 
geçici stres ya da zorlayıcılardır. Eş ya 
da sevilen birinin kaybı ya da statü ya da 
ekonomik kayıplar gibi kayıp yaşantıları, 
fiziksel yaralanma ya da hastalanma, evlilik 
ya da aile problemleri ve disiplin problemleri 
gibi özellikler olabilecekleri ifade edilmektedir. 
Zorlayıcılar kısa süreli streslerdir.

• Koruyucu (protective) faktörler: 
İstismar riskini ya da onun kuşaklararası 
geçişini azaltabilecek kalıcı koşul ya da 
özelliklerdir. İyi mizaç, yüksek zekâ, esneklik, 
yüksek uyum becerisi, fiziksel çekicilik, 
sosyal ve kişilerarası beceriler, yetenekler, 
başarılı baş etme becerileri, problem çözme 
becerileri ve iyi ebeveyne sahip olma geçmişi 
gibi özelliklerdir.

• Tampon (buffers) faktörler: Aileyi 
ve kişiyi stresten ve zorlayıcılardan 
koruyabilecek ya da bunları engelleyebilecek 
geçici özellik ya da faktörlerdir. Olası 
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tamponlar; iyi derecede maddi kazanç, iyi bir 
iş ve sosyal destek sistemi gibi özellikler

olabilmektedir.

Modelde, çocuk istismarı ve ihmalini anlamak için 
arttırıcı ve koruyucu risk faktörlerinin ve onların 
zaman içindeki etkileşimlerinin incelenmesi 
gerektiğini ifade edilmektedir. Bu modele göre, 
istismarı arttıran faktörler, koruyucu faktörlerden 
daha fazla olduğunda istismar gerçekleşmektedir. 
Modele göre; istismarın kuşaklararası geçişi de 
koruyucu faktörlerin azalması ve arttırıcı faktörlerin 
artması durumunda gözlenebilecektir. 

2.4.1.5. Ekolojik/Etkileşimsel Model
Cicchetti ve Lynch, (1993) Belsky’nin (1980) 
ekolojik ve Cicchetti ve Rizley’in (1981) etkileşimsel 
modelini temel alarak ekolojik/etkileşimsel modeli 
geliştirmişlerdir. Çocuk istismarı ve toplumsal 
şiddetin nedenlerinin ve sonuçlarının açıklanmaya 
çalışıldığı bu modelde her bir ekolojik/etkileşimsel 
düzeyin incelenmesi ile çocukların gelişimindeki 
yetersizliklerin daha iyi anlaşılabileceği ifade 
edilmektedir.

Ekolojik ve etkileşimsel modeller, istismar ve ihmalin 
nedenlerine odaklanırken ekolojik/etkileşimsel 
model nedenlerin yanı sıra istismar ve ihmalin çocuk 
üzerindeki etkilerini ve gelişimsel ara yollarını da 
kapsamaktadır. Ekolojik/etkileşimsel düzeylerin her 
birinde istismarı arttırıcı ya da ödünleyici olan risk 
faktörleri birbiri ile etkileşime girmektedir. Her bir 
ekolojik düzeydeki faktörler birbirlerini etkilemekte 
ve tüm bunlar istismarı ve ihmalinin ortaya çıkışını 
ve çocuğun gelişim ve yeterliliğini etkilemektedirler.

Ekolojik/etkileşimsel modelde, çocuk istismarı 
ve toplumsal şiddetin etkileşim içinde oldukları 
ve çocuk gelişimini olumsuz yönde etkiledikleri 
ifade edilmektedir. Şiddetle ilişkili olan arttırıcı ve 
ödünleyici faktörlerin, ekolojinin her bir düzeyinde 
var olduğu ve hem istismarın görülmesini hem 
de çocuğun gelişimini etkilediği belirtilmektedir. 
Örneğin, makro sistem ve ekosistemdeki arttırıcı 
faktörler, şiddeti arttırarak; ödünleyici faktörler 
ise şiddet olasılığını düşürerek etkili olmaktadırlar. 
Aile içindeki şiddetin varlığı ya da yokluğu da 
ödünleyici ve artırıcı faktörlerin varlığı ya da 
yokluğundan etkilenmektedir. Modelde, her bir 
gelişim düzeyindeki koruyucu ve tampon faktörlerin 
incelenmesinin, ailelerinde ya da toplumda şiddete 
maruz kalan çocukların nasıl başarılı yeterlilik 

sergilediklerini anlamamıza katkıda bulunacağı 
belirtilmektedir. Bireysel düzeydeki incinebilirlilik ve 
zorlayıcı faktörler bu çocukların gelişimsel konuları 
çözmelerini zorlaştırır ve yetersizliğe yol açabilirken 
koruyucu ve tampon faktörler sağlıklı gelişime yol 
açabilirler. Bu model daha uzak faktörlerin, yakın 
faktörlerin etkisine nasıl aracılık edebileceğini 
göstermektedir. Modelde dört gelişimsel düzey 
tanımlanmaktadır: Makrosistem, ekosistem, 
mikro sistem ve bireysel düzey. Bu modelde 
tanımlanan gelişimsel düzeyler aşağıda kısaca 
açıklanmaktadır.

• Makrosistem;
Ekolojik/etkileşimsel model ve ekolojik 
modelde ele alınan makrosistem kapsamları 
açısından örtüşmektedirler. Makrosistem, 
bireysel gelişimi, mikro sistemi ve ekosistemi 
etkileyerek çocuk istismar ve ihmalini 
besleyebilecek kültürel inanç ve değer 
sistemleri olarak tanımlanmaktadır. Şiddetin 
daha yaygın olarak görüldüğü toplumlarda, 
çocuk istismarı ve ihmalinin tolere edilme 
eğiliminin de yüksek olacağı ifade edilmektedir. 
Birçok toplumda fiziksel cezanın bir disiplin 
yöntemi olarak kabul edilmesi ve çocukların 
ebeveynlerin bir mülkü olarak algılanması 
gibi kültürel özellikler makro sisteme ilişkin 
özelliklerdir. Makro sistemdeki bu ve benzeri 
özelliklerin varlığının istismarı arttıracağını 
belirtilmektedir. Toplumun şiddetin yüksek 
düzeylerini tolere etmeye yönelik istekliliği, 
hem ekosistemde hem de mikro sistemde 
şiddetin artmasına neden olabilecek bir 
incinebilirlilik faktörü olarak düşünülmektedir. 
Makro sistemdeki arttırıcı faktörler ekosistem, 
mikro sistem ve bireysel düzeyde şiddetin 
yaşanmasına katkıda bulunabilmektedir. 

• Ekosistem;
Ekosistem, iş, komşular, sosyal ilişkiler sunulan 
hizmetler ve aile ortamı gibi resmi ve resmi 
olmayan sosyal yapılara işaret etmektedir. 
Kişinin bu yapılarla doğrudan ilişkide olması 
gerekmemektedir. Bunlar kişiyi etkiliyorlarsa bu 
özellikler ekosisteme dahil edilmektedir. Çocuk 
istismarı ve ihmali ile ilgili ekosistemi temsil 
eden en önemli risk faktörlerden birisi işsizliktir. 
Eğer ebeveyn işini kaybetti ise ve geçmiş 
deneyimleri onu bu tür değişimlere saldırgan 
tepki vermeye eğilimli kılıyorsa ebeveyn çocuk 
istismarı davranışı sergileyebilir.
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Çocuk istismarı ile ilişkisi incelenen ekosisteme 
ilişkin diğer bazı özellikler, anne eğitimi, düşük 
sosyo-ekonomik düzeydir. Sosyo-ekonomik 
düzey, işsizlik, anne eğitimi ve olumsuz çevre 
koşullarıyla da ilişkilidir. Literatürde çocuk 
istismarının her sosyo-ekonomik düzeyde 
görüldüğü belirtilmesine rağmen düşük sosyo-
ekonomik düzeyde daha sık görüldüğü de 
eklenmektedir. Düşük sosyo-ekonomik statülü 
ailelerde istismarın daha sıklıkla görüldüğü 
belirtilmesine rağmen tek etkili faktörün 
düşük sosyo-ekonomik düzey olmadığı da 
ifade edilmektedir. İstismar ve yoksulluğun 
zayıf gelişimsel sonuçlar için etkileşime 
girebildiklerini ya da tek başlarına bağımsız 
etkilerinin var olduğunu gösteren çalışmalar 
bulunmaktadır. Çevreden yalıtılmanın ya da 
sosyal destek sistemlerinden uzak kalmanın 
istismarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir. 
Bu tür destek sistemlerinden uzaklık kişilerin 
stresini arttırmaktadır. Ebeveynler, problemlerini 
çözerken yardım almadan yalnız çabalamak 
durumunda kalmaktadırlar. Araştırmalarda 
istismar eden ailelerde bazen sosyal destek 
ağının dar olmasına rağmen çoğu zaman 
sosyal desteği kullanmada başarısızlığın daha 
dikkat çekici bir özellik olduğu belirtilmektedir.

• Mikro sistem;
Ekolojik/etkileşimsel modelde mikro sistem, 
çocuğun şiddete maruz kalabileceği, 
çocuğun bireysel gelişimini etkileyebilecek, 
karşılıklı ilişkilerin yaşandığı sistem olarak 
tanımlanmaktadır. Belsky, ekolojik modelde 
mikro sistemi tanımlarken daha çok aile, 
ebeveyn ve çocuklara ilişkin özelliklere işaret 
etmektedir. Dolayısıyla çocukların aile dışında 
farklı mikro sistemlerde maruz kaldıkları 
şiddetin gelişim üzerinde doğrudan etkileri 
olduğunu belirterek ekolojik/etkileşimsel 
kuramda sadece ailenin değil çocuğun 
doğrudan etkileşim kurduğu tüm ortamların 
mikro sisteme dahil edildiğini belirtmektedirler. 
İstismarın ekolojik modelinde bireysel gelişim 
düzeyinde incelenen ebeveynin istismar 
geçmişini Ekolojik/etkileşimsel modelde, 
mikro sistem düzeyinde incelenmektedir. 
Aile dinamikleri, ebeveynlik stilleri, ebeveynin 
istismar geçmişi ve ebeveynin kişilik özellikleri 
mikro sistem içinde ele alınmaktadır. Çocuk 
istismarı ve ihmali ile ilgili incelemelerde mikro 
sistem genellikle aile, ebeveyn ve çocukların 
özellikleri dikkate alınarak incelenmiştir. 

İstismarın Ekolojik modelinde, istismar 
yaşantılarının nedenlerinin iç içe geçtiği 
belirtilmektedir. Çocuğun erken doğum, düşük 
fiziksel çekicilik, düşük sosyal yanıtlayıcılık 
gibi bazı özellikleri istismarı arttırabilmektedir. 
Modele göre, çocuğun istismara katkısını ve 
istismarın etkileşimsel doğasını anlamak için 
aile mikro sisteminin diğer görünümlerinin 
de incelenmesi gerekmektedir. Örneğin; 
ebeveyn çocuk sistemi, eşler arasındaki 
ilişkinin içine yerleşmiştir. Çocukların istismar 
edildiği ailelerde daha çok evlilik problemleri 
olduğunu belirtilmektedir. Sonuç olarak 
modelde, ebeveynlerin kendi gelişimsel 
tarihleri, eşler arasındaki ilişkilerin eşlerin 
ihtiyaçlarına uygunluğu, ebeveynlerin ebeveyn 
rollerine sağlıklı geçiş yapabilmeleri, uyum 
becerileri, çocuğun özellikleri, ebeveynin bu 
yeniliklere tepki verme biçimi gibi aile içindeki 
pek çok özelliğin birada çocuk istismarı ve 
ihmalinin görülüp görülmemesini etkileyeceğini 
belirtmektedir. Ekolojik/etkileşimsel modelde 
istismar eden ebeveynlerin psikolojik 
özellikleri, ebeveyn tutumları ve eşler arası 
ilişkilerdeki farklılıklar vurgulanarak bu ailelerin, 
bağlanma, okul başarısı, akran ilişkileri gibi 
önemli gelişimsel dönemlerdeki görevlerinde 
çocuklarına çok az destek olabileceklerine 
işaret edilmektedir. Makrosistem, ekosistem 
ve mikro sistem yanı sıra ekolojik etkileşimsel 
modelde tanımlanmış olan bireysel 
gelişim düzeyi Bronfenbrenner tarafından 
tanımlanmamıştır. Bu düzey ilk kez istismarın 
ekolojik kuramında tanımlanmıştır. Ancak 
istismarın ekolojik modelindeki ve ekolojik/
etkileşimsel modeldeki bireysel gelişim düzeyi 
kapsamı açısından farklılık göstermektedir. 

• Bireysel (Ontogenic) Gelişim;
Ekolojik/etkileşimsel model, bireysel düzeyde, 
istismara maruz kalan kişilerin yeterlilik 
ve uyumunu etkileyen bireysel faktörleri 
incelenmektedir. Ekolojik/etkileşimsel model 
ile ilgili araştırmaların çoğu bireysel düzeye 
odaklanmaktadır. Bireysel düzeyde yeterlilik ve 
ya yetersizliğin en önemli belirleyicisi, bireyin 
her bir gelişimsel dönemdeki temel konulardaki 
başarısı olmaktadır. Bireysel gelişimle ilgili 
incelenen konular; bağlanma, duygu düzenleme, 
baş etme becerileri, özerk benlik (autonomous 
self), etkili akran ilişkileri ve okula uyumdur. 
Literatürde çocuk istismarı ve ihmaline maruz 
kalan çocukların kalmayanlardan farklı özellikler 
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gösterdiklerini belirtilmektedir. İstismar edilenler 
edilmeyenlerden daha çok güvensiz bağlanma 
statüsünde bulunmaktadırlar. Bağlanma 
kuramında “yabancının var olduğu durum” 
(strange situation) ile yapılan değerlendirmeler 
sonucu bağlanmanın değerlendirilmesi için 
üç kategori önerilmiştir. Yapılan çalışmalarda 
da fiziksel istismara uğrayanların daha çok 
güvensiz-kaçınmacı (insecure-avoidant), ihmale 
uğrayanların ise güvensiz-dirençli (insecure-
resistant) bağlanma gösterdiklerini belirtilmiştir. 
Daha sonra ise daha çok istismar ve ihmale 
uğrayan gruptakilerin bağlanma ilişkilerini 
tanımlayan organize olmamış/dağınık bağlanma 
(disorganized/disoriented) kategorisi önerilmiştir. 
Günümüzde “yabancının var olduğu durum” ile 
yapılan bağlanma değerlendirilmelerinde dört 
kategori kullanılmaktadır.  

Güvensiz bağlanma, çocuk istismarı ve 
ihmaline maruz kalan tüm gruplarda, 
istismar edilmeyenlere göre daha yüksek 
oranda gözlenmektedir. 7–13 yaş arası 
çocuklarda bağlanmayı inceleyen diğer bir 
çalışmada istismara uğrayanların %30’unun 
anneleriyle çatışmalı ilişkililik örüntüsü 
(confused relatedness pattern) gösterdiklerini 
belirtilmiştir. Çalışmada bebeklikte tanımlanmış 
olan bağlanma sorunlarının ilk ergenliğe kadar 
sürebildiği de belirtilmiştir.

Benlik gelişimindeki konular da istismar 
çalışmalarında yer almaktadır. Çocuk istismarı 
ve ihmaline maruz kalanlar, kendilerini 
bir bütün ve sürekliliği olan bir kişi olarak 
algılamada ve ihtiyaçlarının, düşüncelerinin 
ve içsel ifadelerinin farkına varmada sorunlar 
yaşamaktadırlar. Genel olarak kendini değerli 
algılamada problem yaşamakta ve hem spesifik 
konularda hem genel olarak benliklerini diğer 
karşılaştırma gruplarına göre daha olumsuz 
algılamaktadırlar. Literatürde çocuk istismarı 
ve ihmaline maruz kalan grupların edilmeyen 
gruplara göre düşük benlik saygısına sahip 
olduğu da belirtilmektedir. İstismara uğrayan 
gruplar benlik saygısı yanı sıra duygu 
düzenleme konusunda da uğramayanlara 
göre daha çok sorun yaşamaktadırlar. 
Çocuklar, sözel olmayan duyguları tanımlamayı 
ve kontrolü ebeveynlerinin sözel ifadeleri 
yardımıyla öğrenmektedirler. İstismar eden 
ebeveynin duygularını aşırı kontrollü ya da aşırı 
sergileyici tarzlarının, çocuklar tarafından da 
geliştirebileceği belirtilmektedir.

Çocuk istismarı ve ihmaline maruz kalan 
çocukların sorun yaşadığı bir başka alan ise 
akran ilişkileridir. Fiziksel istismara maruz kalan 
çocuklarda saldırganlık ya da içe çekilme 
özelliklerinin gözlenebildiği belirtilmektedir. 
Ayrıca istismar edilen çocuklar okula uyum ya da 
okul başarısı konusunda da edilemeyenlere göre 
daha çok sorun yaşamaktadırlar. Görüldüğü 
gibi istismar edilen çocuklar neredeyse döneme 
özgü gelişim konularının tümünde sorun 
yaşamaktadırlar. Bu tekrarlayan güçlükler, 
istismar edilen çocukların sonraki gelişim 
görevlerindeki yeterlilikleri için incinebilirlilik 
faktörüne dönüşmektedirler. Gelişimin farklı 
alanlarında sorun yaşayan tüm çocuklar 
psikopatoloji geliştirmese de yaşanan bu 
güçlükler çocukları psikopatoloji için risk altına 
sokmaktadır. Pek çok çalışma istismara maruz 
kalan çocuk, ergen ve yetişkinlerin psikolojik 
belirtilerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Ekolojik/etkileşimsel modeli temel alan araştırmaların 
bir kısmında çocuk istismarı ve ihmaline maruz 
kalan bireylerin uyum/uyumsuzluk veya yeterlilik/
yetersizlik süreçleri açıklanmaya çalışılmaktadır. 
İstismar edilen çocuklar, deneyimledikleri farklı 
aile çevresi ve farklı çocuk büyütme pratiklerine 
uyum gösterme sürecinde edilmeyenlerden farklı 
birtakım özelliklere veya gelişimsel ara yollara sahip 
olabilmektedirler. Ayrıca farklı çocuk istismarı ve 
ihmali türlerinin farklı etkileri de gözlenebilmektedir. 

Ekolojik/etkileşimsel modelde, istismara maruz 
kalanların yeterliliğini etkileyen arttırıcı ve ödünleyici 
faktörler, bireysel gelişim düzeyinde incelenmektedir. 
Modelde bireylerin yeterliliğini etkileyen faktörlerin 
belirlenerek yeterliliğin geliştirilmesine yönelik etkili 
müdahale çalışmalarının planlanabileceği ifade 
edilmektedir 

Modeldeki arttırıcı ve ödünleyici faktörlerin 
belirlenmesi ve karşılıklı etkileşimlerinin incelenmesi 
önemlidir. Bu etkileşimler, çocuğun yeterli ya 
da yetersiz olarak tanımlanabilecek gelişimsel 
sonuçlarını anlamamıza katkıda bulunacaktır. 
Yazarlar tarafından, ekolojik/etkileşimsel modelin 
şiddetin ardından gözlenen dayanıklılık sonuçlarının 
anlaşılmasına katkı sağlayacağı da belirtilmektedir.

 Ekolojik/etkileşimsel model, çocuk istismarı ve 
ihmalinin hem nedenlerini hem de çocuk üzerindeki 
gelişimsel sonuçlarını kapsamaktadır. Ayrıca 
çocuğun çevresindeki etkileşimsel ve çevresel 
özellikleri ve birbirleri ile etkileşimlerini dikkate 
almaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali kavramını 
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kapsamlı biçimde inceleyen bir modeldir. Ayrıca 
bu model istismarın ardından sergilenen yetersizlik 
sonuçları kadar yeterliliği açıklayacak çerçeveye 
de sahiptir. Literatürde istismarın ardından bazı 
bireylerin sağlıklı yeterlilik sergilediği belirtilmektedir. 
Ekolojik/etkileşimsel modelde, çocuk istismarı 
ve ihmalinin varlığı ve bireyin gelişimi üzerindeki 
etkilerinin arttırıcı ve ödünleyici faktörlerin 
etkileşimine bağlı olduğu ve bu etkileşimin 

dayanıklılığın açıklanmasına katkıda bulunacağı 
belirtilmektedir.

Günümüzde ise yine WHO’nun ve ISPCAN’nın 
çocuk istismarını önlemeye yönelik çıkarttığı 
raporda bu farklı faktörlerin karşılıklı etkilemesini 
simgeleyen ekolojik bir model sunulmaktadır 
(http://whqlibdoc.who.int/
publications/2006/9241594365_eng.pdf, Erişim 
tarihi: Mayıs 2016). Bu model aşağıdaki gibidir;

2.5  Cinsel İstismarların Önlenmesi ve 
Çocuğun Korunması 
Çocuk istismarında önleme, tedavi etmekten 
daha kolay ve başarılıdır. İstismarın önlenmesi için 
gösterilen çabalar tedavi edici hizmetlerle paralel 
gitmeli, birbirlerini desteklemeli ve engellememelidir. 
Çocukların istismardan korunmasında genel olarak 
3 basamaktan söz edilebilir.

2.5.1 Birincil Koruma 
Tüm çocuklara yönelik koruma programları 
yapılmasıdır. Tüm çocukların ve ailelerin içinde 
bulundukları koşullar iyileştirilebilir, ailelerin eğitimleri 
ve yaşam kaliteleri arttırılır, yani risklerin oluşması 
önlenebilirse çocuklar istismara uğramayacaktır. 
Bu aşamada yapılabilecek çalışmalar arasında; 
hukuksal reformlar yapılması ve ÇHS’de belirtilen 
hakların ulusal yasalara da alınması, kültürel ve 
sosyal değerlerin çocuğa yönelik şiddeti azaltacak 
yönde değişmesi konusunda çalışmalar yapılması, 
ekonomik eşitsizliklerin giderilmeye çalışılması 
sayılabilir. 

2.5.2 İkincil Koruma 
İkincil önleyici hizmetler yüksek risk gruplarının 
belirlenmesi, bu kişilerin var olan hizmetleri 
kullanmasını sağlayacak stratejiler ve bu ailelere 
gerekli ek hizmetlerin sunulmasıdır. Yüksek risk 
gruplarını belirleme konusunda en önemli kesimler 
eğitimciler ve sağlık çalışanlarıdır. Okullarda eğitimci 
ve idareciler ile sağlık kuruluşlarında çalışan hekim, 
ebe ve hemşireler, dikkatli davrandıklarında istismar 
için risk taşıyan durumlar fark edilebilir ve çocuk 
henüz örselenmeden duruma el koyabilirler. Ailenin 
taşıdığı riskin özelliklerine göre olay sosyal hizmetler 
kurumları tarafından ele alınıp sosyal hizmet 
desteği sağlanabilir. Ya da ailenin tıbbi bir desteğe 
gereksinimi olduğu düşünülüyorsa, örneğin anne ya 
da babaya psikiyatrik destek sağlanması, çocuğun 
sık aralarla izlenmesi gibi önlemler alınabilir.

2.5.3 Üçüncül Koruma 
İstismar edilmiş çocuğun fark edilmesi ve bu 
durumun sonlandırılması için çaba göstermektir. 

Sosyal çevreToplum İlişki Birey
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Yaralanma ile acile ya da polikliniğe başvuran 
tüm hastalarda durumun istismar kuşkusu taşıyıp 
taşımadığı gözden geçirilmeli, kuşkulu durumlar 
ilgili kurumlara bildirilmelidir. 

Bir örseleme olgusu ASPB’e bildirildiği andan 
itibaren kurumların gerçekleştirmesi gereken 
incelemeler; aile bireyleri, akrabalar, komşular, 
doktorlar, savcı, polis, sosyal hizmet uzmanları, 
çocuğun öğretmenleri gibi profesyonel ve 
profesyonel olmayan bireylerarası son derece 
geniş bir yelpazede yer alan yoğun görüşmeleri 
kapsayacaktır. Bu inceleme aşaması bitip ASPB 
“Çocuk örselenmiştir ve korunmalıdır” kararını 

verdikten sonra da sosyal ve tıbbi açıdan izlem 
ve yargılama süreçleri başlayacaktır. Günümüzde 
çocuğa yönelik istismar/sömürünün giderek 
artması bu konuda verilmesi gereken tedavi 
ve rehabilitasyon hizmetlerinin profesyonel ve 
işlevsel olarak planlanmasını gerektirmektedir. 
Özellikle cinsel istismar vakalarında ilk muayene 
ve tıbbi tedavi sonucunda, çocuk ASPB’e bağlı 
bir kuruluşa yerleştirilmekte ya da ailelerine geri 
teslim edilmektedir. Oysa cinsel istismara uğramış 
çocuklara ve ailelere yönelik detaylı rehabilitasyon 
programlarının hazırlanması ve uygulanması 
gerektirmektedir. 

2.6 Sonuç Odaklı Müdahale Süreci ve 
Kurumlar arası İşbirliği
Cinsel sömürü ve istismara karşı verilen mücadelede 
başlıca hedef bu olgunun önlenmesi olsa da, suçun 
mağduru olan çocukların ve onlarla yakın ilişkisi 
olan kişilerin mümkün olan en iyi desteği ve yardımı 
almalarını sağlamak da büyük önem taşır.

• Çocuğun her türlü ihmal ve istismarı,

• Farklı rol ve sorumlulukları olan disiplinlerin 
(hukuk, tıp, eğitim, psikoloji, sosyal 
hizmet, psikolojik danışma ve rehberlik, 
güvenlik, vb.),

• Ve sistemlerin (Adalet, Sağlık, Eğitim, 
İçişleri, Belediyeler, Valilik, Üniversiteler, 
Sivil Toplum Kuruluşları vb.) “çocuğu” 
odak alarak müdahale etmek zorunda 
oldukları, tüm çocukların iyilik halini tehdit 
eden önemli sosyal bir sorun ve bir hak 
ihlalidir. 

Görüldüğü gibi, herhangi bir çocuğun ihmal ya 
da istismara uğraması, toplumda birçok örgütü 
ilgilendiren bir sorundur ve farklı sektörlerin 
müdahalesini gerektirmektedir. Öte yandan bu 
tür müdahalelerin birbirinden bağımsız olmayıp, 
birbiriyle koordineli bir biçimde sürdürülmesi, 
sadece ihmal ya da istismara uğrayan çocuk 
açısından değil, travma yaşayan ailenin hizmetlere 
ulaşımını kolaylaştırmak ve toplumsal düzeyde 
uygun hizmet ve tedbirleri üretmek açısından da 
önemlidir.

2.6.1 Cinsel İstismara/
Sömürüye Maruz Kalmış 
Çocuğun Fark Edilmesi
Çocuğun bir erişkin, ya da yaşça kendinden büyük 
bir kişi tarafından cinsel doyum elde etmek amacıyla 
kullanılması anlamına gelen cinsel istismar, çocuğun 
ailesindeki bir birey tarafından gerçekleştirildiğinde 
“ensest” adını alır. Ancak cinsel istismar mağdurunun 
da sanığının da çocuk olduğu durumlarda bu olayın 
gelişimsel olarak normal bir merak giderme mi yoksa 
taciz mi olduğunun değerlendirilmesi noktası sorun 
yaratabilir. Çocuklar 3-6 yaşlar arasında ve ergenliğin 
başlarında cinsel konularla ilgili meraklarını gidermek 
için cinsel içerikli oyunlar oynayabilirler. Ancak iki 
çocuk arasındaki yaş farkının 5‘in üzerinde olduğu ya 
da gelişimsel olarak çocuklar arasında belirgin fark 
olduğu durumlarda, ya da zor kullanarak bir çocuğun 
diğeri üzerinde baskı kurduğu ve diğer çocukta 
yaralanmaya ya da olumsuz duygulara yol açacak 
bir eylem söz konusu olduğunda bu olayı cinsel taciz 
olarak ele almak uygun olur.

2.6.2 Cinsel istismar/
sömürü olayından sonra 
çocuğun ihtiyaçları
İstismar olayı sonrası çocukların fiziksel ve duygusal 
güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık 
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hizmetleri ihtiyaçlarının zamanında karşılanması 
oldukça önemlidir. Acil kriz müdahalesinin ardından 
maruz kaldığı olayı atlatmasına, iyileşmesine ve 
gündelik olağan yaşam akışına olumlu ve sağlıklı bir 
şekilde ve olması gereken düzeyde dahil olmasına 
yardımcı olmak için ek bakım ve desteğe gereksinim 
duyacaktır. Bu ihtiyaçlar ise şunlardır:

Psikolojik İhtiyaçlar: Kendini güvende 
hissetmek, yetişkinlere yeniden güvenmek maruz 
kaldığı istismar ile ilgili duygularını anlamak, ortaya 
çıkan travma sonrası belirtilerle başa çıkabilmek 
için profesyonel desteğe ihtiyaç duyacaklardır.

Sosyal İhtiyaçlar: Kendilerinin ve/veya 
ailelerinin istismarın aile ve aile ilişkileri üzerindeki 
etkilerinden kurtulmak, bir an önce iyileşebilmek, 
okul ve sosyal yaşamlarının devam edeceğine, 
çevrelerinden dışlanmayacaklarına inanmak, 
akranları ve çevrelerindeki diğer yetişkinler ile 

ilişkilerini geliştirerek olumlu yönde ve bir daha 
benzer zararları görmeden devam ettirebileceklerine 
güvenmek için yardım ve desteğe ihtiyaç 
duyacaklardır.

Bakım ihtiyaçları: İstismar/sömürü evde 
veya halen yaşamakta oldukları yerde olduysa ve 
buraya geri dönemiyor ya da geri dönmeleri riskler 
taşıyorsa, olayı atlatana dek güvenle kalabilecekleri 
bir yere gereksinim duyarlar.

Hukuki İhtiyaçları: Maruz kaldıkları olayın 
araştırılması, soruşturulması ve yargılanması 
aşamalarında hem haklarının korunması hem de 
bilgilendirilmeleri açısından hukuki desteğe ihtiyaç 
duyarlar.

Diğer Koruma Müdahaleleri: Ailelerinden 
ayrı kalan, ailesi/bakacak kimsesi/velisi olmayan 
ve istismar dışı diğer korunma riskleriyle karşılaşan 
çocukların, alternatif korunma müdahalelerine 
ihtiyaçları vardır. 

2.7 İletişim ve Görüşme Süreci 
“İletişim ve görüşme” başlığından oluşan bu bölüm, 
alanda çok kıymetli çalışmaları olan akademisyenler 
ve alan çalışanları tarafından hazırlanan Hastane 
Temelli Çocuk Koruma Merkezleri İçin Başvuru 
Kitabı- İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa 
Bütüncül Yaklaşım ve Çocuk Adalet Sistemi 
Çalışanları Eğitim Programı, Sosyal Çalışma 
Görevlileri için Eğitim Kitabı’nda yer alan bilgilerin 
kısmen aktarılması ile oluşturulmuş ve mümkün 
olduğunca içeriklerine müdahale edilmemeye 
çalışılmıştır. 

2.7.1 İletişim ve İletişim 
Becerileri;
İletişim;

İletişim, bireylerin sözlü ya da sözsüz mesajlarla, 
birbirlerine duygu ve düşüncelerini ilettikleri ve 
bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir 
süreçtir. İletişimin hızı, yönü ve içeriği değişebilse 
de sürecin temelinde birbirini anlama ve birbirine 
anlatma çabası bulunur.

İletişim süreci yaş, cinsiyet, dil, deneyim, bilgi 
düzeyi, toplumsal yapının özellikleri vb. gibi pek 
çok değişkenden etkilenir. Dolayısıyla yetişkinler ve 

çocuklar arasında kendine özgü bir iletişim yapısı 
şekillenir. Söz konusu iletişim yapısı yetişkin ve 
çocuğun karşılıklı olarak rollerini belirler. Dolayısıyla 
bir yetişkin çocukla iletişimi sırasında oyun arkadaşı, 
ebeveyn, eğitici, bilgi kaynağı, uzman, danışman 
veya otorite gibi farklı rollere girebilir. Bu da çocuğun 
ilgili rollere göre konumlanmasına neden olur.

Çocuğun hangi gelişimsel dönemde olması önemli 
olmaksızın, çocuklarla iletişim sırasında yetişkinlerin, 
çocukların kendilerine ait özel algılayışları ve özel 
gereksinimleri olan varlıklar olduklarını göz önünde 
tutmaları önemlidir. Özellikle çocuğun kendi 
düşüncelerini ifade etme ve kendini ilgilendiren 
kararlara katılım hakkı bulunduğu yetişkinlerce 
sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocukla iletişim sırasında çocukları ciddiye almak, 
samimi olmak, çocukların potansiyellerine inanmak, 
yeni fikirlere açık olmak ve çocuklardan öğrenmek 
temel alınması gereken ilkeler arasındadır. Ayrıca 
çocukların tercihlerine saygı göstermek, çocuklara 
araç olarak değil amaç olarak bakmak, iletişim 
sırasında sadece sonucun değil sürecin değerini 
bilmek benimsenmesi gereken ilkeler arasındadır. 
Bu ilkeler herhangi bir özelliğinden dolayı iletişim 
kurulan çocuğa ayırımcılık yapmamayı ve çocukla 
eşitler ilişkisi kurmayı gerektirir.

ÇOCUKLARIN TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜSÜNÜ ÖNLEME VE ÇTCS MAĞDURU ÇOCUKLARI KORUMA KONULARINDA 
ÇOCUK KORUMA/SOSYAL HİZMET/SOSYAL YARDIM/ADALET/SAĞLIK/EĞİTİM ALANINDA ÇALIŞAN PROFESYONELLER İÇİN  TEMEL EĞİTİM MATERYALİ

45



Çocukla iletişim sürecinde davranış çok büyük 
önem taşır. Dinlemek, anlamaya çalışmak, saygı 
göstermek, kendini ifade etme becerisini kazanmış 
olmak, kendini tanımak, ne söyleyeceğini ve/veya 
nasıl söyleyeceğini bilmek, ilişkide olunan çocuğun 
olaylara bakış açısını anlamak, objektif olabilmek, 
iletişimi kolaylaştıran ve iletişimin kalitesini arttıran 
önemli unsurlardır.

İletişimde sözlü mesajlar kadar sözel olmayan 
mesajlar da ifadelere anlam katarlar. Herhangi 
bir şeyi söylemek için seçilen zaman, kullanılan 
ifade biçimi, ses tonu, jest ve mimikler vb. verilen 
mesajın karşıdaki çocuk tarafından algılanma ve 
yorumlanma biçimini belirleyen unsurlardır.

Sonuç olarak, etkili iletişim için gerekli olan 
özellikler şu şekilde sıralanabilir:

• Karşımızdaki kişiyi konuşurken 
cesaretlendirmek (Kafa sallamak, 
gülümsemek),

• Konuşurken olumlu yaklaşmak ve karşıdaki 
kişiyi küçük düşürmekten kaçınmak,

• Açık uçlu sorular sormak. (Karşımızdaki 
kişinin duygu ve düşüncelerini kendi tarzıyla 
ifade etmesini sağlar, onu yüreklendirir.),

• Etkin dinlemeyi kullanmak, geribildirim 
vermek, empati kurmak (İletişimin 
devamlılığını sağlar.),

• Daha iyi bir dinleyici olmaya istekli olmak,
• Konuşma isteğini bastırmak,
• Konuşan kişiye bakmak,
• Duyguları bir kenara bırakmak,
• Başka şeylerle oyalanmamak,
• Ana noktaları yakalamak,
• Dinleme sırasında söylenenlere itirazlar 

hazırlamamak,
• Söylenmeyen şeyleri dinlemek (satır aralarını 

okumaya çalışmak),
• Bir an önce sonuca gelmekten kaçınmak,
• Acele kararlardan kaçınmak,
• Kendi ön yargılarımızın farkında olmak,

Etkili bir iletişimde ise engeller şöyle 
tanımlanabilir:

• Sürekli emir vererek konuşma,
• Sert ve asabi bir şekilde dinleme,
• Sürekli aşağılayarak ve alaycı bir ses tonuyla 

konuşma,

• Karşınızdaki kişi sizinle konuşurken başka 
şeylerle uğraşma,

• Karşınızdaki kişiyle ciddiyetsiz bir biçimde 
çok yakın mesafede konuşma,

• Karşınızdakini sıkboğaz ederek ısrarcı olma 
ve karar vermeye zorlama,

• İsteksiz, asık suratlı olma ve konuşurken 
karşınızdaki kişinin yüzüne bakmama,

• Karşınızdaki kişiye akıl verme ve yaptığı 
seçimleri eleştirme,

2.7.2 Görüşme Yapılacak 
Mekâna İlişkin Dikkat 
Edilmesi Gerekenler
Görüşmenin yapılacağı mekânın özellikleri çok 
önemlidir. İlk görüşmeyi mutlaka sakin, az eşyayla 
döşenmiş bir odada yapmayı tercih ediniz. Çocuğa 
ait oyuncakların sayısının yeterince olmasına özen 
gösterin. Eğer olayı oyun temelli değerlendirmeye 
başlarsak hayal gücü kuvvetle işin içine girer. O 
zaman gerçekle hayali ayırt etmekte sıkıntı yaşarız.

“Çocuk dostu” görüşme odası ses geçirmez 
olmalıdır (gizlilik ilkesi açısından gereklidir). 
Çocuğun güvenliği için yeterli önlem alınmış olmalı, 
yumuşak halı, masa ve sandalye, kanepe veya 
koltuk bulunmalıdır. Renkli kalemler, kâğıt, bebek, 
vb. malzemenin bulunması gerekir. Görüşmenin 
kayıt altına alınabilmesi için gerekli teknik donanımın 
yanı sıra çift yönlü aynalı oda olması gereklidir. 
Veya dışarıdan izlenecek farklı bir teknik donanımın 
bulunması gerekir.

2.7.3 Çocukla Görüşmenin 
Özellikleri
Çocuklar ile yapılan adli amaçlı görüşmeler, 
yetişkinlerle yapılan görüşmelerden farklıdır. Ancak, 
çocukla farklı iletişim, ses tonunu çocuklaştırmak, 
bazı kelimeleri yarım telaffuz etmek, kelimelere şirinlik 
ve sevimlilikler katmak şeklinde anlaşılmamalıdır. 
Çocuğa duyarlı iletişimden kastedilen kullanılan 
kavramların çocuk tarafından anlaşılmasına dikkat 
edilmesi, bütün dikkatin çocuğa yöneltilmesi ve 
çocuğa özgü iletişim tekniklerinin kullanılmasıdır.

Bilimsel araştırmalar, çocukların yaşlarının ve 
gelişim düzeylerinin görüşmeye doğrudan etki 
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ettiğini ortaya koymaktadır. Çocuklarla yapılacak 
görüşmelerin başarılı olabilmesi ve hedeflenen 
bilgilerin elde edilebilmesi için öncelikle çocuğun 
gelişim basamaklarını çok iyi tanımak ve uygun 
görüşme tekniğini etkin biçimde kullanabilmek 
önemlidir.

Yapılmış olan araştırmalar, çocukların 
konuşmalarında yer verdikleri ayrıntıların yaşa bağlı 
olarak arttığını göstermektedir. Çocuğun gelişim 
düzeyine bağlı olarak değerlendirilmesi gereken 
başlıca konular hafıza, telkine yatkınlık, dil gelişimi 
ve yanıltma motivasyonudur.

Çocuklarla yapılacak görüşmelerde önemle 
üzerinde durulması gereken bir başka konunun, 
iletişimin açık ve net biçimde kurulabilmesi ve 
çocuğun ilettiklerinin doğru anlaşılabilmesi olduğu 
da belirtilmektedir.

Görüşme sırasında görüşmecinin sorular sorması, 
cevapları dikkatli bir biçimde izlemesi, konudan 
konuya geçerek, görüşmenin temposunu yüksek 
tutmaya çalışması ve görüşülen kişinin kendisinde 
uyandırdığı intibaları kaydetmesi beklenmektedir. 
Bu türden bir görüşme “hazırlık” aşamasıyla başlar.

• Hazırlık Aşaması;

Hazırlık aşamasında öncelikle görüşmede elde 
edilmesi beklenen bilgiyi yeniden gözden geçirmek 
ve görüşmenin hedefine odaklanmak gerekir. 
Alınması istenen bilgilerden emin olmak ve 
soruları buna uygun olarak düzenlemek görüşme 
sırasında zaman kaybını ve hedeften uzaklaşmayı 
engeller. Görüşmecinin elinde öğrenmek istediği 
konulara ilişkin yazılı bir listenin bulundurulması 
hatta sorulması istenen tüm soruların detaylı 
olarak önceden yazılması da başvurulabilecek bir 
yöntemdir.

Görüşmenin yapılacağı odanın düzenlenmesi 
hazırlık aşamasının ikinci ayağını oluşturur.

Görüşmenin yapılacağı oda küçük, sade döşenmiş 
olmalı ve odada çocuğun dikkatini dağıtacak eşya 
ve oyuncaklar bulunmamalıdır. Bir masa ve birkaç 
iskemle görüşme odasının vaz geçilmezleridir. 
Görüşmeci ile çocuğun masayı aralarına alıp 
karşılıklı oturmaları yerine, birbirleri ile doksan 
derece açı oluşturacak bir oturma düzenini 
seçmeleri önerilmektedir. Böylelikle çocuk ve 
görüşmeci arasında iletişimi zedeleyebilecek 
fiziksel engel ortadan kaldırılmakta ve masanın 
arkasında özel bir koltukta oturacak görüşmecinin 

oluşturması muhtemel otorite figürü baskısı bertaraf 
edilmektedir.

Araştırmacılar bu odada bulunacak eşyaların 
özellikle yetişkin boyutlarında olması ve odada 
oyuncak bulunmaması gerektiğini önermektedirler. 
Böylelikle çocuğun kendisini hayal ve oyun 
dünyasının dışında, ciddi bir ortamda hissetmesi 
hedeflenmektedir. Görüşme sırasındaki oturma 
düzenin görüşmeci tarafından önceden 
hazırlanmasından başka, beklenmedik biçimde 
ortaya çıkabilecek her türlü gelişmeye karşı 
verilecek cevapların planlanması da araştırıcılar 
tarafından hazırlık aşamasında yapılması gerekenler 
arasında sıralanmaktadır. Beklenmedik gelişmelerle 
kastedilen, çocuğun acıkması, susaması, tuvalet 
ihtiyacı duyması ya da aniden ağlamaya başlaması 
gibi durumlardır.

Hazırlık aşamasında görüşmecinin araştırması 
gereken bir başka konu ise çocuğun gelişim 
düzeyidir. Bu konudaki bilgi dosya üzerinden elde 
edilebileceği gibi, görüşme başladıktan sonraki ilk 
dakikalar içinde çocukla yapılacak kısa sohbetin de 
bu konuda tecrübeli bir görüşmeciye önemli ipuçları 
vereceği tartışmasızdır. Çocuğun genel sağlık 
durumu, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişim düzeyi 
hakkında bilgi sahibi olmanın, etkin bir görüşme 
yapabilmek için şart olduğu belirtilmektedir.

Görüşmecinin hazırlık aşamasında düzenlemesi 
gereken bir başka konu ise görüşme odasında

yer alması gereken yardımcı donanımdır. Optimal 
şartlarda görüşmenin bir görüntü kaydının alınması 
gerekliliği üzerinde durulmakla birlikte, bu şart 
sağlanamadığı takdirde bir ses kaydının mutlaka 
yapılması önerilmektedir. Bu amaçla görüşme 
başlamadan önce kullanılacak ses ya da görüntü 
kayıt cihazları önceden kontrol edilmelidir. Kayıt 
için en uygun yöntem görüşmenin görüntü ve /veya 
ses kaydının alınıp sonra bu bandın çözümlenerek, 
yazdırılmasıdır. Böyle bir imkân yoksa görüşmenin 
tamamının yazı ile kaydedilebilmesi için görüşme 
masasında kalem ve kâğıt bulundurulmalıdır. Ancak 
yazma işlemi sırasında çocuk ile göz temasını 
kaybetmemeye özen gösterilmelidir. Ayrıca, ses 
kaydı yapılacak ise bunun çocuğa açıklanması ve 
onayının alınması; ses kaydının sadece görüşmeyi

yapan kişi tarafından görüşme içeriğini hatırlamak 
amacıyla kullanılması, başka hiçbir amaç ile 
kullanılmaması ve paylaşılmaması, gerekli 
notlar alındıktan sonra da imha edilmesi gerekir. 
Görüşmenin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için 
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görüşmecinin ihtiyacı olabilecek her tür malzemeyi 
yanında bulundurması ve başkalarının odaya girerek 
ya da telefon ile görüşmeyi bölmelerine önceden 
engel olması gerekir.

• Görüşme Aşaması

Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra “görüşme” 
aşamasına geçilir. Görüşmecinin öncelikle çocuğa 
nazikçe “hoş geldin” diyerek karşılaması, kendisini 
tanıtması ve görüşme hakkında açıklama yapması 
güven ortamının oluşabilmesi için önemlidir. 
Görüşme hakkında yapılacak açıklama, çocuğun 
uygulama hakkında bilgilendirilmesini ve bu 
görüşmenin ne amaçla yapıldığını açık, net ve kısa 
biçimde anlatmayı içerir.

Güven ortamının oluşmasında etkili olduğu bildirilen 
bir başka parametre ise gizlilik ilkesine kesinlikle 
bağlı kalınacağının çocuğa bildirilmesidir. Gizlilik 
ilkesi ile kastedilen, adli amaçlı kullanım dışında, 
görüşme sırasında edinilecek bilgilerin hiç kimseye 
verilmeyeceğinin açıklanmasıdır. Bazı araştırıcılar, 
bu türden görüşmelerde de tıbbi uygulamalarda 
olması gerektiği gibi çocuklardan aydınlatılmış 
onam alınması yönünde görüş bildirmektedirler.

Araştırmacıların üzerinde hem fikir olduğu bir diğer 
konu da; görüşmecinin objektif olması ve formel 
davranması gerekliliğidir. Bunların yanı sıra öne 
çıkarılan diğer özellikler ise; nezaket ve açıklık ile 
görüşmecinin kullanacağı ses tonudur. Çok yüksek 
ya da çok alçak sesle konuşmanın çocuğu olumsuz 
biçimde etkileyeceği ve görüşmenin sağlıksız 
sonuçlanmasına neden olacağı bildirilmektedir. 
Günlük olağan ses tonunu kullanmalı ve yargılayıcı 
vurgulardan kesinlikle kaçınmalıdır.

Görüşmenin başarılı olabilmesi çocuğun duygusal 
durumu ile yakından ilgilidir. Bu tür görüşmelerde 
çocukların gergin olmaları ve kendilerini baskı 
altında hissetmeleri kaçınılmazdır. Baskı altında 
olmak doğrudan hafıza üzerinde negatif etki 
oluşturmamakla birlikte çocukların kendilerini ifade 
etmelerinde güçlüğe yol açtığı düşünülmektedir.

2.7.4 Çocuğun İletişime 
Açık Olmaması: 
Çocuklar, iletişim kurmaya direnç gösterebilirler ya 
da dikkatleri dağınık olabilir. Görüşmecinin tüm bu 
olumsuzlukların üstesinden gelebilecek düzeyde 
tecrübeli olması ve uygun iletişim tekniklerini 

etkin biçimde kullanabilmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda görüşmeci, çocukla empati kurmak ile 
mesafeli davranmayı aynı anda başarabilmelidir. 
Ayrıca çocuğun dikkatini başka bir noktaya çekmek 
ve sonra tekrar konuya geri dönmek de iletişimi 
kolaylaştırıcı bir yöntem olarak önerilmektedir. 
Hiç şüphesiz ki yaşanması muhtemel bu tür 
güçlükleri bertaraf etmek görüşmecinin başlıca 
sorumluluklarından birini oluşturmaktadır.

Araştırmacılar sakin davranmanın ve acele etmemenin 
görüşmenin başarısı açısından önemli olduğunu 
bildirmekte ve özellikle sorular arasındaki sessizliğe 
tahammül etmek gerektiğinin önemi üzerinde 
durmaktadırlar. Sorular arasındaki beklemelerin 
çocukta, daha çok şey söylemesi gerektiği intibaını 
uyandıracağı unutulmamalıdır. Ayrıca çocuğa ifade 
etmek istediği her şeyi söyleme fırsatı verilmelidir.

Çocukların pek çoğu ilk seferde görüşmecinin 
sorusunu anlayamayabilirler. Bu tür durumlarda 
görüşmeci sorusunu açıklamaya hazırlıklı olmalıdır. 
Sorunun açıklanması, sakin bir biçimde sorunun 
tekrarlanması ya da aynı sorunun başka kelimeler 
kullanılarak yeniden sorulması şeklinde yapılmalıdır.

2.7.5 Görüşmede Huni 
Tekniği
Çocuklarla yapılacak görüşmelerde, çocuğun 
kendiliğinden yaptığı bildirimlerin değeri çok 
büyüktür. Bu nedenle görüşmecinin soru 
sorma aşamasında “huni tekniği”ni kullanması 
önerilmektedir. Huni tekniğine göre; başlangıçta 
mümkün olduğunca açık uçlu sorulara yer verilmeli, 
ancak görüşmenin ilerlediği ve konunun özelleştiği 
aşamalarda kapalı uçlu, doğrudan sorulara 
geçilmelidir.

Bu tekniği kullanacak görüşmecilerin dikkat etmesi 
gereken bir başka nokta da kapalı uçlu, doğrudan 
soruların içerikleridir. Görüşmenin ancak sonlarına 
doğru ve çok az da sorulması önerilen bu tür 
sorularda soru cümlesinin kelimeleri, çocuğun 
başlangıçta sorulmuş olan açık uçlu sorulara verdiği 
cevaplardan oluşturulmalı, görüşmeci kesinlikle 
kendi hüküm ve yorumlarını soruya katmamalıdır.

Görüşmeci görüşmenin her aşamasında soruların 
açık, net ve anlaşılabilir olmasına dikkat etmeli ve 
mutlaka cevap istediğine ilişkin baskıcı bir tutumdan 
uzak durmalıdır. Araştırmalar görüşmecinin otorite 
figürünü temsil ettiğini ve çocuğun bu otorite figürü 
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karşısında kendisini soruyu tam olarak anlamasa 
ya da cevabı tam olarak hatırlayamasa bile cevap 
vermek zorunda hissettiğini göstermektedir.

• Huni Tekniğinin Çocukla Görüşmede 
Faydaları

Çocukların, açık ya da kapalı uçlu sorulara cevap 
verme becerilerinin yaşa ve zihinsel gelişim düzeyine 
göre farklılık gösterdiği, büyük yaştaki çocukların 
küçük yaştakilere oranla açık uçlu sorulara daha 
verimli yanıtlar verdikleri bilinmektedir. Ayrıca bu 
alanda yapılan deneysel çalışmalar bireyin serbest 
bildirimde bulunması halinde, kapalı uçlu sorulara 
cevap verme durumundakinden daha az hatırlama 
hatası yaptığını göstermektedir.

Kullanılması önerilen huni tekniğinin bir başka 
önemi de görüşmecinin-bilerek ya da bilmeyerek 
– çocuğa telkinde bulunmasını engellemesidir. 
Bu teknikte görüşmenin başlangıcında sorulması 
önerilen “Buraya geliş nedenin nedir?”, “Bu konuya 
ilişkin neler hatırlıyorsun?” türünden açık uçlu 
sorular içinde hiçbir hüküm bulunmadığı için telkin 
ihtimalini tamamen ortadan kaldıran sorular olarak 
tanımlanmaktadırlar.

2.7.6 İyi Bir Dinleyici 
Olmak
Görüşme esnasında doğru sorular sormak kadar 
iyi bir dinleyici olma becerisi de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bunu başarabilmek için görüşmecinin 
çocuğun söylediklerine yoğunlaşması, bedensel 
tepkiler ve sözlü nidalarla onu “dinlediğini” 
hissettirebilmesinin önemi ısrarla vurgulanmakta 
ve görüşmecinin dinleme eyleminde yoğunlaştığını 
kendi kendine tekrarlaması önerilmektedir.

Çocuklarla yapılan görüşmelerde, çocuğun 
son söylediklerinin görüşmeci tarafından başka 
kelimelerle ya da soru biçimine sokularak tekrar 
edilmesi temeline dayanan “etkin dinleme” de 
görüşmeciye yardımcı olabilecek yöntemlerden 
biri olarak tavsiye edilmektedir. Görüşme sırasında 
çocuk da görüşmeciye sorular sorabilir. Böyle bir 
durumda çocuğun soracağı sorulara olabildiğince 
doğru ve açık ama kısa cevaplar vermek uygun 
olacaktır.

• Görüşmenin Sonlandırılması

Görüşmenin “sonlandırma” aşamasında görüşmeci 
öncelikle edindiği bilgileri toparlayarak hedeflediği 

bilgilere ulaşıp ulaşmadığını kendi kendine kontrol 
etmeli ve eğer gerekiyorsa son birkaç soru daha 
sormalıdır. Elde edilen bilginin yeterli olup olmadığına 
karar vermek ve eğer gerekiyorsa ikinci bir görüşme 
zamanı belirlemek de bu aşamada düşünülmesi 
gereken unsurlardan birisidir. Ayrıca bu aşamada 
çocuğa teşekkür etmek ve görüşmenin bittiğini 
çocuğa nazikçe bildirmek gerekir. Görüşmenin ön 
hazırlığı ne kadar iyi yapılırsa yapılsın her çocuğun 
ve her olayın özelliklerinin farklı olduğu akıldan 
çıkarılmamalıdır. Bu nedenle görüşmecinin önceden 
yapmış olduğu plan, görüşme esnasında her zaman 
değiştirebilecek esneklikte ve mümkün olduğunca 
yarı yapılandırılmış olmalıdır.

Çocukla kurulacak iletişimin kalitesi ve kendini 
ifade ediş tarzı çocuktan alınan cevapları etkiler. 
Kullanılan kelimeler kurulan sözlü iletişimi ortaya 
koyarken, bakışlar, mimikler, ses tonu ve yüksekliği, 
el kol hareketleri, oturma şekli sözsüz iletişim olarak 
şekillenir. Çocukla görüşme yapan profesyoneller 
için iletişim becerileri ve sahip olunan bu becerilerin 
kullanılması önemlidir. Çocuğun sözsüz mesajları da 
pek çok konuda fikir verebilir. Ancak bu mesajların 
genellenebilir, her zaman ve herkes için geçerli, 
kesin, bilimsel anlamları olmadığı göz önünde 
tutulmalıdır. Bu nedenle sözsüz mesajlardan 
görüşmenin içeriğine dair anlamlar çıkartılmamalıdır. 
Yine de bu mesajlar, çocuğun içinde bulunduğu 
duygu durumunu anlayıp, ona yardımcı olmak için 
kullanılabilir.

2.7.7 Temel İletişim 
Prensiplerinden 
Yararlanma
İletişim teknikleri hakkındaki genel bilgiler, çocukla 
çalışırken yol gösterici nitelik taşırlar. Bu nedenle, 
genel iletişim bilgileri istismar/sömürü tespitine 
yönelik yapılan görüşmelerde de dikkate alınmalıdır.

• Sözlü İletişim

İletişimin temeli insanların karşılıklı olarak 
birbirlerini anlamalarıdır. Sözlü iletişim, konuşarak 
gerçekleştirdiğimiz iletişim biçimidir. Yüz yüze 
olabileceği gibi telefon görüşmelerinde olduğu 
gibi dolaylı da olabilir. Başka bir anlatımla, insanın 
duygu, düşünce, izlenim ve tasarımlarını sözlerle 
bildirmesi sözlü iletişim olarak tanımlanır. Sözlü 
iletişimin temel unsurları ses, kelimeler, konuşma 
ve lisandır.
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Sözlü iletişim “dil (lisan)” ve “dil ötesi (vokal)” 
olmak üzere iki alt gruba ayrılır. İnsanların karşılıklı 
konuşmaları “dil ile iletişim” olarak tanımlanır. 
Dil ile iletişimde kişiler zihinlerinde ürettiklerini, 
bilgilerini, birbirlerine ses sembolleri ile aktarır 
ve anlamlandırırlar. Dil ötesi iletişim ise, sesin 
niteliği ile ilgilidir; ses tonu, sesin hızı, şiddeti, 
hangi kelimenin vurgulandığı, duraklamalar gibi 
özellikleri kapsar. Söylenenlerin birçoğu görüşülen 
kişiler için yeni, bilinmeyen konular olabilir. Çok 
hızlı konuşulduğunda karşıdakiler anlayamayabilir. 
Çok yavaş konuşmak ise görüşmeye olan ilginin 
azalmasına neden olabilir. Bu nedenle ne çok yavaş 
ne de çok hızlı konuşulmaması tavsiye edilir.

Konuşmada önemli olan karşıdakinin ilgisinin 
devamını sağlamaktır. Söylenenlerin anlaşılır olması 
bakımından telaffuzun önemi büyüktür. Konuşmada 
ses ve hecelerin yutulması konuşanı anlaşılır 
olmaktan uzaklaştırır. Bu nedenle açık biçimde 
telaffuz etmeye özen gösterilmesi gereklidir. 

Sözlü iletişimin etkili olmasının bir başka unsuru da 
sesin gücünde saklıdır. Çok alçak sesle konuşmak 
dinleyiciyi yorar ve bir süre sonra dikkatin 
dağılmasına neden olur. Benzer biçimde sürekli 
çok yüksek sesle konuşmak da tavsiye edilmez. 
En etkili olan gerektiğinde yükseltilip alçaltılarak 
monotonluktan uzak bir ses tonu kullanmaktır.

• Açık Uçlu Sorular

Çocukla görüşmeye, öncelikle çocukların kendilerini 
rahatça ifade edebilecekleri sorularla başlamak 
önerilir. Bu amaçla kullanılabilecek soru tipi açık uçlu 
sorulardır. Açık uçlu sorular “evet” veya “hayır” gibi 
tek kelimelik kesin cevapları olmayan sorulardır. Bu 
tür sorularda alınacak cevaplar çocuğun kendisini 
en iyi ifade edeceği bildirimler olacaktır.

Açık uçlu soru sormanın bir başka faydası da olası 
yönlendirmelerden tamamen uzak olmasıdır. Bir 
başka deyişle açık uçlu sorular “nötr” yani“ yüksüz” 
sorulardır. Cevap veren kişide yönlendirici bir etki 
bırakmazlar. Açık uçlu sorular doğru ve yanlış cevap 
ve/veya evet/hayır şeklinde görüşmeyi kilitleyecek 
türde cevaplara engel olurlar ve görüşmenin 
devamlılığını sağlarlar. Sorulacak açık uçlu sorularda 
amaç; çocuğun, olayın nasıl gerçekleştiğini, olayla 
ilgili düşünce ve görüşlerinin neler olduğunu 
anlatmasını sağlamak olmalıdır. Açık uçlu sorular 
çocuğu konuşmaya devam etmesi için teşvik eder. 
Bu soru türü olayla ilgili resmin tamamını görmeye 
ihtiyaç duyduğumuzda, çocuğun yaşam hikâyesini 

anlatmasında, problemin ifade edilmesinde, 
çocuğun yaşam koşullarının açığa çıkarılmasında 
oldukça yararlıdır.

• Kapalı Uçlu Sorular

Kapalı uçlu sorular “evet” veya “hayır” gibi tek 
kelimelik kesin cevapları olan sorulardır. Bu tür 
sorularda alınacak cevaplar, çocuğun kendisini 
geniş biçimde ifade edebilmesinden çok merak 
edilen bir konunun kısaca aydınlatılmasına yönelik 
olacaktır. Bu tür soruların sadece belirli bir cevabı 
olduğu için çocuğu serbestçe konuşmaya teşvik 
etmez.

Adli amaçlı görüşmelerde temel bilgi ve gerçekler 
öğrenilmek istendiğinde kapalı uçlu sorulara ihtiyaç 
duyulur. Kapalı uçlu sorular, gerektiğinde açık uçlu 
sorularla alınmış bilgileri teyit için kullanılır. İletişim 
tamamen kesildiği hallerde de kapalı uçlu sorular 
kullanılabilir.

• Yönlendirici, Yanlı, Yargılayıcı Sorular

Yönlendirici sorular, yanıtı sorunun içinde yer alan 
sorulardır. Adli görüşmede sorular, yönlendirici, 
yanlı ya da yargılayıcı olmamalıdır. Yönlendirici 
sorular çocuğun kendisini olduğu gibi dile 
getirmesine engel olup önemli adli hatalara da yol 
açabilirler. Yanlı ve yargı içeren sorular, çocuğun 
yargılandığı hissine kapılmasına ve görüşme 
sürecinden korkmasına neden olarak çocuğa zarar 
verir. Yargısız ve yansız olarak sorulan bir soruda 
sadece bilgi alma amacında olduğu mesajı çocuğa 
verildiğinden, soruların yansız ve yargısız olması 
da önemlidir. Yönlendirici sorular gerçeği ortaya 
çıkarmanın ötesinde, soran kişinin kurgusuna bağlı 
cevaplar verilmesi riskini de taşır.

2.7.8 Etkin Dinlemede 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler 
Etkin dinleme, daha iyi anlaşmayı sağlar. Dikkati 
çocuğu ve aktarmak istediklerine yöneltir. Etkin 
dinlemenin en önemli etkisi, karşınızdakinin 
sizin onu tam olarak anladığınızı düşünmesini 
sağlamasıdır. Kişide, kendisinin tam olarak 
anlaşıldığı duygusu uyandırır. Onu önemsediğinizi, 
onun anlattıklarına değer verip dikkat ettiğinizi 
gösterir. Etkin dinleme aynı zamanda ne sormanız 
gerektiğini kestiremediğiniz anlarda da size rehberlik 
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eder. Sadece zaman kazandırmakla kalmaz, aynı 
zamanda görüşmenin kalitesini de arttırır. 

Etkin dinleme yapılabilmesi için aşağıdakilere 
dikkat edilmesi gerekir:

• Telefonu ve kapıyı kapatın,
• Odada üçüncü kişilerin olmamasını sağlayın 

dışarı çıkartın,
• Tümüyle görüşülen kişi, görüşülen konu ve 

görüşmenin yapıldığı mekâna odaklanın, 
çeşitli nedenlerle odaklanılamıyor ise 
görüşmeyi erteleyin ya da bir başka meslek 
elemanına devredin,

• Gözünüzü dikmeden göz teması kurun,
• Kendi kendinize konuşmayın,
• Onun sözünü kesmeyin,
• Zaman zaman başınızla onu dinlediğinizi 

gösterin,
• Sık sık ona ismi ile hitap edin,
• Yorum yapmadan ve yargılamaksızın çocuğu 

dinleyin,
• Eleştiri ve tartışmadan kaçının,
• Kendi duygusal tepkilerinizi yansıtmaktan 

kaçının,

Etkin Dinleme

• Dinlemenin etkin olabilmesi için,
• İyi bir dinleyici olmaya istekli olmak,
• Konuşma isteğini bastırmak,
• Konuşan kişiye bakmak,
• Duyguları bir kenara bırakmak,
• Başka şeylerle oyalanmamak,
• Ana noktaları yakalamak,
• Dinleme sırasında söylenenlere itirazlar 

hazırlamamak,
• Söylenenleri dinlemek (satır aralarını 

okumaya çalışmak),
• Bir an önce sonuca gelmekten kaçınmak,
• Acele kararlardan kaçınmak,
• Kendi ön yargılarımızın farkında olmak 

önemlidir,

Böylece etkin dinleme yoluyla, bir iletinin yanlış 
anlaşılması ortadan kalkar. Etkin dinleme, 
karşımızdaki kişi için kendini özgürce ifade 
edebileceği bir ortam yaratarak, onun güçlü 
uygularını anlamasına ve bunları ifade etmesine 
yardım eder. Bunun sonucunda kişi, kendi tepkileri 

konusunda sorumluluk alabilir ve bu da sorunların 
çözümünü kolaylaştırır. Sonuçta tüm bunlar, 
karşımızdaki kişinin de bizi dinleme isteğini arttırır 

• Yansıtma örnekleri

• Sesli, kısa geri bildirimler verin; ‘Anlıyorum…’, 
‘Eveet…’ ve ‘Hmm Hmm...’ gibi.

• Bazen onun söylediğini aynen tekrar ederek 
geri bildirimde bulunun. Bu görüşülen kişiye 
kendisinin dinlendiği ve anlamaya çalışıldığına 
ilişkin olumlu bir geri dönüş olacaktır.

Aşağıdakiler yansıtmaya uygun cümlelerdir:

• ………olduğunu söylüyorsunuz.
• ……….hissediyorsunuz.
• …başka bir deyişle.......................sunuz.
• Size.......................gibi görünüyor
• Söylemek istediğiniz.......................mı?
• İnanıyorsunuz ki........................

• Sözsüz İletişim

Günlük yaşantımızda birçok iletişim, konuşma 
olmaksızın gerçekleşir. Biz çevremizdeki diğer 
kişilerin genel durumlarını, nasıl bir ruh hali içinde 
olduklarını onlarla konuşmadan da kestirebiliriz. 
Burada bizi yönlendiren kişinin bedeninin duruşu, 
mimik ve jestleri, yüz ifadesi gibi özellikleridir. 
Sözsüz iletişimde verilen mesajlar duygularımızla 
ilgilidir.

Çocukların beden dillerine ilişkin mesajlar onların 
içinde bulunduğu duygu durumu hakkında fikir 
verebilir. Böylece onlarla daha sağlıklı iletişim 
kurmak mümkün olur. Sözsüz iletişimde verilen 
mesajlara daha büyük anlam yüklemenin yanıltıcı 
olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Görüşme 
yapanın, görüştükleri çocukların duygularını fark 
etmeleri beklenir. Çocuk üzgün mü, kızgın mı, 
korkmuş mu, endişeli mi, ya da bu veya başka 
duyguların birleşimi içerisinde mi? Pek çok yetişkin 
gibi, çocuk da çoğu durumda duygularını rahatça 
ifade edemez. Çocuğun nasıl hissettiğini anlamak 
için sadece sözlerle ifade ettiklerine değil sözsüz 
mesajlarına da dikkat etmeyi unutmamalıdır.

Görüşme esnasında çocuğa odaklanılmalı ve onun 
neler hissettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır. Göz teması 
kurulmalı, ama ona dik dik bakmaktan kaçınılmalıdır. 
Çocuğun yüzü, gözleri, beden hareketleri ve ses 
tonu izlenmelidir. Bunlar, görüşmeciye çocuğun 
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nasıl hissettiğine dair ipuçları verecektir. Çocuk 
dikkatlice gözlenmeli, ancak onu yargılamaktan, 
eleştirmekten ve onun sözlerini veya davranışlarını 
yargılamaktan kaçınılmalıdır. 

Sözsüz iletimim iki önemli işlevi vardır. Birinci işlevi, 
sadece onları kullanarak, bazı anlamlar iletebiliriz. 
İkincisi ise, sözlü iletişimi desteklemesi ve akıcılık 
kazandırmasıdır.

• Sözsüz İletişim Bakımından Adli 
Görüşmeler de Mesafeler

Görüşmenin yapılacağı ortam düzenlenirken 
aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

• Görüşme yapılacak çocuk ve yetişkinlere 
30–40cm.’den fazla yaklaşılmamalıdır.

• Fiziksel ya da cinsel şiddet mağduru 
olan çocuklara 50-60cm.’den fazla 
yaklaşılmamalıdır.

• Cinsel suç mağduru bir çocuk sizinle çok 
yakın temas kurmaya eğilim gösterse dahi 
ona 50-60cm.’den fazla yaklaşılmamalıdır. 
(Cinsel suç mağduru bir çocuk genellikle 
fiziksel temastan kaçınır. Ancak bazı 
olgularda tam tersi bir durum görülebilir. 
Mağdur çocuk çok yakın temas kurmaya 
eğilim gösterebilir. Bu durum görüşme 
yapanda, çocuğun teselli için yakınlaşmaya 
ihtiyacı olduğu intibaını uyandırabilir.)

2.7.9 Çocuğun 
Konuşamayacak Durumda 
Olması
Çocuk vakaları ile ilgilenildiğinde kesinlikle 
hiç konuşmayan ya da kendisini rahatça ifade 
edemeyen bir çocukla sıklıkla karşılaşılabilir. Bu 
çocukların sessizliğinin çeşitli nedenleri olabilir. Kimi 
çocuklar konuşamayacak kadar üzgün, korkmuş ya 
da şaşırmış olabilirler.

Örneğin, annesinin babası tarafından dövüldüğüne 
şahit olan ya da cinsel istismara maruz kalan bir 
çocuk bu durumda olabilir. Diğer bir kısım çocuklar 
ise duygularını kelimelerle ifade edemeyebilir. 
Örneğin, cinsel istismar mağduru bir çocuk veya 
kaçırılma olayına ya da şiddet suçuna tanık olan bir 
çocuk bu durumda olabilir. Bunlarla birlikte, çocuk 
söylenenleri anlamamış veya sorulan sorunun 
cevabını bilmiyor da olabilir.

Çocuğun anlattıkları nedeni ile kendisinin ve/
veya yakınlarının zarar göreceği endişesi de 
konuşmasını engelleyebilir. Bu nedenle üzerinde 
konuşulacak olayın çocuğa ve yakınlarına etkisi 
de gözden geçirilmeli ve çocuk bu sonuçlarla ilgili 
bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirmenin çocuğu 
rahatlamak için bile olsa gerçeğe aykırı bilgiler 
verilmesi biçiminde olmaması gerekir. Örneğin, 
“Korkma sen olanları anlat, kimseye bir şey 
olmayacak” yerine, “Eğer bize olanları anlatırsan, 
biz de senin ve ailen için neler yapabileceğimizi 
değerlendirebiliriz” denebilir.

Böyle durumlarda çocukla iletişim kurmanın 
güç olacağı açıktır. Yapılabilecek en iyi şey 
görüşmecinin kendi kontrolünde olan diğer iletişim 
yollarını açık tutmaya çalışmasıdır. Bir başka deyişle 
iletişimi engelleyebilecek, aksaklığa uğratabilecek 
tüm etkiler bertaraf edilmeli ve engeller ortadan 
kaldırılmalıdır.

2.7.10 Görüşmeciden 
Kaynaklanan İletişim 
Engelleri
Eğer çocuk konuşmuyor, konuşma konusunda 
isteksizlik gösteriyorsa, görüşme koşullarını 
gözden geçirmekte fayda vardır. Görüşmeciden 
kaynaklanan iletişim engelleri aşağıdaki sebeplerle 
ortaya çıkabilir:

• Çok fazla konuşmak,
• Çocuğun sözünü kesip onunla tartışmak,
• Yargılayıcı olmak,
• Çocuk üzüldüğünde ve ağlamaya 

başladığında ilgisiz kalmak veya tam tersi 
aşırı tepki vermek,

• Çocuğun inançlarına ve yaşam biçimine 
saygı göstermemek,

• Güven ortamı oluşturamamak,
• Çocuğa emirler vermek, gözünü korkutmak, 

suçlamak, tehdit etmek veya öğüt vermek,
• Çocuğu diğer çocuklarla kıyaslamak,
• Kullandığı dil ve kelimelerin çocuk tarafından 

anlaşılmamış olması,
• İletişimi engelleyici bir oturma düzeni 

seçmek,
• İletişimi engelleyici bir beden duruşu 

takınmak,
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2.7.11 Çocuğun 
Görüşmeye Hazırlanması
Görüşmenin başlangıcında çocuğu iletişim 
ortamına hazırlamak da iletişimin başarısı 
bakımından önemlidir. Bunu sağlamak için önce 
günlük hayatla ilgili birkaç konuya değinmek uygun 
olacaktır. Örneğin güncel bir sportif, kültürel, 
sanatsal diyalog penceresi açılabilir. Bu şekilde 
karşılıklı güven ilişkisinin kurulmasını sağlamaya 
yönelik kısa konuşmadan sonra “Neden burada 
olduğunu biliyor musun?”, diye sorulabilir ve 
“Lütfen, burada bulunmanı gerektiren olayı anlatır 
mısın?” diye konuya girilebilir. Çocuk konuşmayı 
hala reddediyorsa “Başka birisi ile konuşmak ister 
misin?” diye sorulabilir. Ancak, ısrarla konuşmak 
istemeyen bir çocuğu henüz hazır olmadığı bir 
konuda veya zamanda konuşmaya zorlamamak 
gerekir.

Çocuğun madde etkisi altında olması da iletişimi 
engelleyecek faktörlerdendir. Bu durumda maddenin 
etkisinin geçmesi beklenmelidir. Madde veya öfke 
nedeniyle saldırganlık davranışları gösteren ve 
kendisinin veya çevresindekilerin güvenliğini tehdit 
eden davranışlarda bulunan bir çocuğa müdahale 
çok özenle yapılmalı, mümkünse bu konuda uzman 
bir kişi müdahale etmelidir.

2.7.12 Çocuğa Duyarlı 
İletişimde Temel İlkeler
Olayla ilgili görüşmenin çocukla görüşme tekniklerini 
bilen bir uzman tarafından tek bir seferde yapılması 
ve kaydedilmesi, böylece çocuğun aynı öyküyü 
defalarca anlatmak zorunda kalmaması sistemin 
çocuğu örselememesi açısından çok önemli bir 
önlemdir.

İstismar vakaları ile çalışanların unutmaması 
gereken bir diğer nokta da her çocuk ve her olayın 
biricikliğidir. Çocukları ve olayları aynılaştırmamak, 
her olay ve her çocuğu ayrı ayrı değerlendirmek 
profesyonelliğin bir gereğidir. Daha fazla travma 
geçirmesinin önleyebilmek için yönlendirici, temel 
ilkelere bağlı kalınmalıdır. Bunun için görüşme 
esnasında koruyucu, rahatlatıcı ve destekleyici 
olmak, çocuğun güvenini tazelemek, daha fazla 
zarar vermemek için dikkatli olmak, çocukların 
anlayacağı bir dilde konuşmak, kendilerini güvende 
hissetmelerine yardımcı olmak, duygusal olarak 

zor olduğunda bile çocuklara gerçeği söylemek, 
çocuklara onlarla neden konuştuğumuzu söylemek, 
sözsüz iletişime dikkat etmek, çocukların fikirlerine, 
inançlarına ve düşüncelerine saygı duymak, doğru 
kişinin görüşme yapmasını sağlamak üzere, bu 
konuda eğitim almış kadın ve erkek görüşmecilerden 
çocuğun tercih yapmasını sağlamak önemlidir. 
Bunlar göre çocuğa duyarlı iletişimde temel ilkeler 
şunlardır:

• Görüşmeye başlamadan önce olaya 
ilişkin dosyayı ve ilgili evrakları dikkatlice 
inceleyerek görüşmeye hazırlanmalıdır.

• Görüşme başlangıcında ilk olarak çocuğa 
kendini tanıtılmalı, görevinin kapsamı 
anlatılmalı, görüşmenin amacının ne olduğu 
açıkça söylemeli ve çocuğun vereceği 
bilgilerin ilgili dava/işlem için kullanılacağı 
belirtmelidir.

• Aileden öykü alırken, istismarcının aile 
bireylerinden biri olduğu kanısı olsa 
bile aileye asla suçlayıcı ve yargılayıcı 
davranılmamalıdır.

• Eğer çocuğun gelişimi ve konuşma düzeyi 
olayı anlatabilecek düzeydeyse öykü 
çocuktan da alınmalıdır. Bu öykü alınırken 
ortamın sakin olması, görüşmeyi yapan 
kişinin çocukla iletişim kurmayı bilen, onu 
ürkütmeyen bir kişi olması gereklidir.

• Görüşmeye doğrudan yaşadıkları istismarla 
ilgili sorular sorulmadan önce, onların hayatı, 
okulu, ailesi ve başka genel konulardan 
konuşup görüşmeye hazırlanmasına dikkat 
edilmelidir.

• Öykü alırken çocuğu yönlendirebilecek 
kapalı uçlu sorulardan kaçınılmalı, “ne oldu, 
nasıl oldu?” gibi sorular sorulmalıdır.

• Çocuğun anlattıkları karşısında şaşkınlık, 
kızgınlık, inanmama gibi duygular belli 
edilmemeli, konu hakkında yorumlar 
yapılmamalı, yargılayıcı tepkiler 
verilmemelidir.

• Çocuğun anlattıklarının delil olarak en az 
fizik muayene bulguları kadar değerli olduğu 
unutulmamalı, rapora çocuğun anlattıkları 
yazılmalı ve anlattıklarının yaşı ile uyumlu 
olarak tutarlı olup olmadığı belirtilmelidir.

• Çocukla gerçekleştirilen görüşmede 
çocuğun yönlendirildiğine ilişkin kuşkular 
ortaya çıkarsa bu yöndeki yorumlar 
gerekçeleriyle rapora eklenmelidir.
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• Çocuk tarafından anlaşıldığından emin 
olduğu kelimeleri kullanmalı, yargı içeren 
sözel ifadelere asla yer vermemelidir.

• Görüşme sırasında “Hımmm…, devam et…, 
seni anlıyorum…”gibi devam ettirici tepkilere 
yer vermelidir.

• Ayrıca gerektiğinde, çocuğun sözlerini 
ona yansıtma, ya da “Bu olayın seni çok 
üzdüğünü anlattın ” gibi pekiştirici ifadeleri 
de kullanmalıdır.

• Görüşmede sorulacak açık uçlu sorular, 
çocuğun kendisini daha iyi ifade etmesine 
ve görüşmecinin daha çok bilgiye 
ulaşmasına yardımcı olacaktır. Örneğin; 
“Evden ayrıldıktan sonra neler yaptın?” gibi.

• Görüşmecinin saçı, sakalı, bıyığı veya 
, kalem gibi bir şeyle oynaması, sigara 
veya çay/kahve içmesi, ayakları veya 
elleri ile tekrarlayan hareketler yapması, 
çocuğun dikkatini dağıtıcı ve rahatsız edici 
olacağından asla tavsiye edilmez.

• Görüşmeyi yapan kişi konuşma sırasında 
zaman zaman alçalıp yükselen bir ses 
tonuyla, çok hızlı olmayacak biçimde 
konuşmalı, sözcükleri yalın ve düzgün 
telaffuz ettiğinden emin olmalıdır.

• Görüşmesi çok konuşup çocuğu soru 
bombardımanına tutmamalıdır.

• Görüşme esnasında istismar/sömürü olayı 
dışında çocuğa yönelik fark edilen başka 
risk unsurları da tespit edilmiş, bu durum 
öneriler ile birlikte rapora yansıtılmalıdır.

• Görüşmeci, çocuğa sorunları ile ilgili 
görüşlerini açıklama fırsatı vermeli, 
sorunu kendi gördüğü gibi çözmeye ve/
veya soruları kendi düşüncelerine göre 
cevaplamaya çalışmamalıdır.

Çocuk ile yapılan görüşmelerde, çocuğun 
anlattıklarının kayda geçirilmesinin kendisine 
yapılacak yardımların veya kendisi ile ilgili yapılacak 
çalışmaların bir parçası olduğunun çocuğa açıkça 
anlatılması önemlidir. Böylece çocuğun tedirgin 
olması veya bilgi vermeyi reddetmesinin önüne 
geçilmiş olur.

Görüşme esnasında konudan konuya geçmek 
çocuğun sıkılmasına ve görüşmeyi reddetmesine 
neden olabilir. Aynı şekilde, konuyu dağıtma 
eğiliminde olan, alakasız konulardan bahseden 

çocuklar da olabilir. Bu durumda görüşmeci 
konunun dağıldığını hissettiği anda müdahale 
ederek toparlamalıdır.

1) Görüşme sırasında gerektiğinde çocuğa 
daha önceki görüşmelerle ilgili bilgilendirme 
yapılabilir.

2) “Ben söylemiştim.”, “Biliyorsun.” gibi 
kalıpların kullanılmaması gerekmektedir.

3) Konuşmak istemeyen ve ısrarla sessizliği 
tercih eden çocuklar söz konusu 
olduğunda, uygun bir biçimde görüşme 
sonlandırmalıdır.

4) İşitme ve konuşma engelli çocuklarla 
yapılacak görüşmelerde bu alanda eğitimli 
kişilerin görüşmede aracı olarak bulunması 
gereklidir.

5) Engelli çocuklarla yapılacak görüşmelerde 
ise çocuğun engelinin türü ve derecesi, 
sağlıklı bilgi verip veremeyeceği hakkında 
kesin bilgi alınması gerekmektedir. Çocuk 
hakkında uzman kişilerce düzenlenmiş 
raporlar işimizi kolaylaştıracaktır.

• Unutulmaması Gerekenler:

• Telefonu ve kapıyı kapatın.
• Odadaki üçüncü kişilerin olmamasını 

sağlayın.
• Çocuğu uzun süre bekletmeyin.
• Onun yanında kesinlikle başka bir işle 

ilgilenmeyin.
• Çocukla aranızdaki fiziksel engelleri (masa, 

bilgisayar) kaldırın.
• Görüşme esnasında kollarınızı göğsünüzde 

kavuşturmayın (bu davranış da bir tür fiziksel 
engel oluşturur).

• Doğal, sakin ve dikkatli bir beden duruşu 
takının.

• Çocuğun dikkatini dağıtıcı ses tonu, hitap, 
davranış, giyim, duruş vb. özellikleriniz 
olmamasına dikkat edin.

• Rahatsız etmeyecek biçimde göz teması 
kurun.

• Mümkün olduğunca yargısız bir yüz ifadesi 
takının.
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Örnek soru çeşitleri
Açık Uçlu Soru Örnekleri

• “Bana buraya geliş sebebini anlatabilir 
misin, lütfen?”

• “Neden buradasın?”
• “Lütfen, bana olup biten her şeyi anlatabilir 

misin? Hadi, Pazar sabahından başlayalım.”
• “…Okuldan eve döndükten sonra neler 

yaparsın?”
• “Bana aileni anlatabilir misin?”
• “Sen ve ağabeyin o markete niçin gittiniz?” 

“Ne oldu?” “Sonra neler yaptın? ”
• “……………..olduğu zaman neler hissettin?“
• “……………….olduğunda okul hayatın nasıl 

etkilendi?”
• “Bana….........dan bahsedebilir misin?”
• Bunun hakkında biraz daha konuşur musun/

konuşalım?
• “........ ile neyi kastettin?”
• “Bana bir örnek verir misin?” veya “Tarif 

eder misin?”
• “Sana nasıl dokunulduğunu bana anlatır 

mısın?”
• “Biri hiç seni şaşırtacak ve korkutacak 

şekilde dokundu mu?”

Kapalı Uçlu Soru Örnekleri

• “Okumayı sever misin?”
• “Evden ağabeyin ile mi çıktın?” (“O gece 

neler oldu anlatır mısın?” sorusuna cevap 
“Ben ve ağabeyim birlikte evden çıktık.” 
ise görüşmecinin bu kapalı uçlu soruyu 
kullanmasında sakınca yoktur.)

• “Kardeşinle uzun zaman geçirir misin?”
• Bu kapalı uçlu soru yerine şu şekilde 

sorulmalıdır: “Sen ve kardeşin nasıl zaman 
geçirirsiniz?”

• “Sen okuldan geldiğinde annen evde oluyor 
mu?”

• Bu kapalı uçlu soru yerine şu şekilde 

sorulmalıdır: “Sen okuldan geldiğinde evde 
birileri oluyor mu? Kimler?”

• “Okulu sever misin?”
• Bu kapalı uçlu soru ve yüklü soru yerine 

şu şekilde sorulmalıdır: “Okul hakkında ne 
düşünüyorsun?“

Yönlendirici Soru Örnekleri

• “Adamın boyu benim kadardı değil mi? ”
• “ Şımarık bir çocuktu, değil mi”?
• “.............beyden nefret ediyorsun değil mi?”
• “Ayşe’nin sana düşman olduğunu mu 

düşünüyorsun?”
• Bu yönlendirici soru yerine şu şekilde 

sorulmalıdır: Ayşe’nin yaptığı hakkında ne
düşünüyorsun?”
• “Televizyon izlemeyi mi yoksa arkadaşlarınla 

oynamayı mı tercih edersin?”
• Bu tür iki uçlu sorular çocuğu zorlar. 

Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu soruları 
cevaplamakta zorlanırlar. Onun yerine şu 
şekilde sorulmalıdır: “Okul dışı zamanlarda

ne yaparsın?”
• “Ailenin iyi bir şeyler yapabileceğini 

düşünmüyor musun?”
• Bu tür yüklü ve zorlayıcı soru yerine şu 

şekilde sorulmalıdır: “Sence ailen senin için
neler yapabilir?”
• “Ailenle sık sık kavga eder misin?”
• Bu kapalı uçlu ve yüklü soru yerine şu 

şekilde sorulmalıdır: “Ailenle ilişkilerin nasıl?” 
“Neden spor yapmıyorsun?”

• Bu yüklü ve yargılayıcı soru yerine şu şekilde 
sorulmalıdır: “Sporla ilgileniyor musun? Ne 
tür sporlar?”

• “Neden okuldan uzaklaştırma aldın?”
• Bu yüklü ve yargılayıcı soru yerine şu şekilde 

sorulmalıdır: “Okula uyumun nasıl? “Bana 
okulun, öğretmenlerin ve arkadaşların 
hakkında neler hissettiğini anlatabilir misin?”

• Bu soru açık uçlu olmakla beraber bir 
kerede birden fazla soru barındırdığı için 
şu şekilde teker teker sormakta fayda 

2.8. Görüşme Süreci/Soru Türleri 
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vardır: “Bana öğretmenlerin hakkında ne 
hissettiğini anlatabilir misin? “Şimdi de bana 
okulun hakkında ne hissettiğini anlatmanı 
istesem?”. “Biraz da arkadaşların hakkında 
konuşalım.”

• “Annenle kavga ettiğinde ne hissedersin?”
• Bu soru da içinde birden fazla soru 

barındırdığı için şu şekilde teker teker 
sormakta fayda vardır: “Annenle kavga 
eder misin?” veya “Böyle durumlarda ne 
hissedersin?”

Odaklı Sorular

Odaklı sorular uygun bilgiyi alabilmek için mutlaka 
kullanılması gerekli olan sorulardır.

Sorular yönlendirici değildir. Üç tiptir:

• Kişi odaklı
• İstismarın koşullarına odaklı
• Bedenin parçalarına odaklı sorular.

Odaklı sorular önemli ipuçları toplamak için 
önemlidir.

Örnekler:

“Seni kim giydirir?”
“Banyonu kim nasıl yaptırır?” gibi sorular; 
içinde özel bilgi taşıyan sorulardır. 
“Nerede yaşıyorsunuz?”
“Bir okul günü nasıl geçer?”
“Okuldan döndükten sonra neler yapsın?”
“Evde kimler olur?”
“Saat kaçta yatarsın?”
“Sana uyku öncesi kim masal okur ya da 
yanına gelir?”
“Hafta sonu neler yaparsınız?”
“Diğer günlerden farkı nelerdir?”

Cinsel istismarın koşullarını ortaya çıkarabilmek 
için, iki çeşit odaklı soru vardır:

“Ailedeki sırlarla ilişkili”
“Şüphelenilen kişiyle ilişkili”

Örneğin: “Seninle hiç …… oyun oynadı mı?” 
Böylece istismar eden, ilişkiye ‘oyun‘ anlamı 
yükleyerek davranışını normalleştirmektedir. 

Bu soruları mutlaka çocuğun anlayabileceği bir 
düzeyde sormak gerekir, çünkü ilişki oyun biçimde 
sunulmuş olabilir ya da bu oyun ikisi arasında bir 

‘sır’, özel bir durum olarak çocuğa sunulmuş olabilir.

Örnekler:

“Dayın/… amcan/….. Deden/ ….. Ağabeyin 
annenle baban evde yokken sizinle neler 
yapar?”
“Annen işteyken baban sizinle neler yapar?”
“Banyonu kim yaptırır?”

Beden bölümleri çocuğa bir bebek kullanılarak 
gösterilebilir. Çocuğa beden bölümlerini 
gösterdikten sonra odaklı sorular sorulabilir. Beden 
bölümlerini kullanarak;

“Senin bedenine dokunuldu mu?” sorusu 
yöneltilebilir. Eğer çocuk bu soruya evet diye cevap 
verirse “Kim ya da kimler?” diye sorulabilir.

Örnekler:

“Hiç ‘pipi ‘ gördün mü?”
“Kimin ‘pipi’“si?”
“Pipi’ sana bir şey yaptı mı?”
“Hiç sana pipime dokun diyen oldu mu?”
“Pipi’ canını acıttı mı?”
“Ne acıttı?”

Soruların Stratejik Olarak Kullanılması

Görüşmeci açık uçlu sorular kullanmalıdır. Çoktan 
seçmeli ya da evet-hayır soruları gerekli ve yeterli 
yanıtlar alınamadığı zaman devreye sokulmalıdır.

Örnek:

“Olay anında annen neredeydi?” (odaklı soru)

Görüşmeci bu soruya yanıt alamazsa “Olay 
anında annen orada mıydı? Yoksa başka bir 
yerde mi?” (çoktan seçmeli soru)

Çocuk “annem oradaydı” diye yanıt verirse 
görüşmeci “ne yapıyordu?” (odaklı soru),

Çocuk “babama yardım ediyordu” görüşmeci 
yeni bir odaklı soruyla “Nasıl yardım ediyordu?” 
diye sorar.

“Anlatması zor diye” yanıt verirse…

“Herhangi bir yerine dokunuyor muydu?” (evet-
hayır sorusu)

Çocuk başını evet anlamında sallarsa 
Görüşmeci, “annen nerene dokunuyordu? 
Sorusunu sorabilir. (odaklı soru)
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Çocuğun Yaş Grubuna 
Göre Görüşme Nasıl 
Yönlendirilmelidir?
• Bebeklik Dönemi (0-18 ay)
Bu yaş grubundaki bebekler fiziksel ya da cinsel 
istismara uğradıklarını sözel olarak ifade edemezler. 
Bebeklerin yaşadığı istismar olayları başka birinin 
tanıklığı, istismarcının itirafı ya da fizik muayenede 
ve laboratuvar bulgularında cinsel yolla bulaşan 
hastalıklara ya da semen, sperm bulgularının olması 
durumlarında ortaya çıkabilir. Büyük olasılıkla hiçbir 
davranışsal belirti göstermeyecek olan bebeklerde 
bazen istismarcıya karşı tepkili olması, bezinin 
değiştirilmesine aşırı tepki vermesi, normalden daha 
huzursuz olması ve nadiren cinsel ilişkiye öykünen 
davranışlar sergilemesi gibi belirtiler görülebilir. 
Bebeklerle görüşme oyun odasında anne veya bir 
yakının yardımıyla yapılabilir.

• Oyun Çocuğu Dönemi (18-36 ay)
Bu yaş grubu çocuklarda istismar olgularına 
sık rastlanmaktadır. İletişim becerileri henüz 
tam gelişmediği için kendilerini tam olarak ifade 
edemezler. Ancak oyunlarında cinsel eylemleri 
taklit ettikleri gözlemlenebilir. İstismarcının yanında 
olduklarında korku ve endişe tepkileri gösterebilirler. 
Kendilerini ve yaşadıkları olayı bazen tek tek 
sözcükler ile ifade edebilirler ancak olayın ne sıklıkta 
gerçekleştiği, ne zaman ve nerede olduğu gibi 
ayrıntıları belirtmeleri mümkün değildir. Çocukların 
ifade edici dilleri alıcı dil becerileri kadar gelişkin 
değildir. Yalnızca bazı çocuklar vücut bölümlerini 
ve yanlış ve doğruyu ayırt edebilirler. Davranışsal 
belirti olarak tuvalet eğitiminde zorluk, geriye dönük 
davranışlar, uyku bozuklukları ve öfke patlamaları 
görülebilir. Bu dönem çocuklarının yaşadığı olayın 
anlaşılmasında yine fiziksel ve laboratuvar bulguların 
olması gereklidir. 2,5-3 yaş grubu çocuklar ile 
görüşme yapılabilir ancak evet-hayır soruları yerine 
direk ve özgül sorular kullanılmalıdır.

• Okul Öncesi Dönem (3-5 yaş)
Fiziksel ve cinsel istismarın en sık görüldüğü yaş 
gruplarından biri olan bu dönemde çocukların 
sözcük dağarcığı kısıtlılığından dolayı güvenli 

tanıklık yapamayabilirler. Görüşme sırasında 
dikkatleri kolayca dağılabilir, hareketlerinde artış 
olabilir ve bilmiyorum, hatırlamıyorum gibi ifadelere 
yönelebilirler. Yer ve zaman kavramı kısıtlıdır ancak 
öncesinde ve sonrasında yapılan etkinlikler ile 
ilişkilendirebilirler (doğum günü, yatma vakti, tatil, 
akşam yemeği gibi). 

Tümceler ile ifade etmek yerine canlandırma bu 
yaş grubu çocukların daha çok başvurdukları bir 
anlatım biçimidir. Kim-ne-nerede sorularına yanıt 
verebilirler. Okul öncesi dönemde cinsel istismara 
uğramış çocuklar cinsel içerikli oyunlar oynamak, 
somatik yakınmalar (baş ağrısı, karın ağrısı, 
cinsel organlarda hassasiyet hissi gibi), kâbus 
görme, geriye dönük davranışlar, aşırı sinirlilik, içe 
kapanma ve diğer psikososyal davranış belirtileri 
gösterebilirler. Akut yaralanmalar, semen ve 
sperm örnekleri olayı varlığını destekleyici bulgular 
olarak yine önemliyse de, bu dönemde çocukların 
yaşadıkları olayı aktarmaları da önemlidir. Kısa 
ve özgül sorular sorulması gerekir ancak bazı 
cinsel içerikli sözcükler kullanılarak çocuğun da 
öğrenmesi ve kullanmasına neden olunmamalıdır. 
Ne yaşandığını çizmeleri ya da göstermelerini 
istemek sözel anlatımdan daha etkili olabilir. Okul 
öncesi dönem çocukları her zaman doğruyu 
söyleyemeyebilirler ancak erişkinler kadar olayı 
farklılaştırma adına ayrıntı üretmeyi başaramazlar.

• Okul Çağı Çocukları (6-9 yaş)
Çocukların bağımsızlaşmaya başlayıp anne 
babalarından başka öğretmenler, arkadaşlarla daha 
yakın ilişkiler içine girmeye başladıkları bu dönemde 
kavram ve sembolleri daha iyi anlamlandırabilirler. 
Zaman ve mekân kavramı gelişmeye başlamıştır. 
Ne zaman ve nerede sorularına rahatlıkla cevap 
verebilir hatta istismarın yaşandığı mekânın basit 
bir krokisini çizdirebilirler. Kolayca sır tutabilir, 
ayrıntıları anlatmaktan bilinçli olarak kaçınabilirler. 
Bu dönemde cinsel dokunuşların uygunsuzluğunun 
farkına varmaya başlamaları ve çevrelerini kontrol 
edemeyecek kadar küçük olmaları nedeniyle 
yaşanan cinsel istismar olayından kendilerini 
de sorumlu tutabilirler. Kendilerini çatışma 
içinde, kafası karışmış, suçlanmış, utanmış ve 
cezalandırılacağından korkmuş hissedebilirler. 
Davranışsal belirtiler olarak içe kapanma, depresyon, 
duygusal patlamalar, kâbuslar, okul başarısında 

2.9 Yaş Grubuna Göre Görüşme Sürecini 
Yönlendirme
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düşme, saldırganlık, yalan söyleme, hırsızlık ve 
benzeri antisosyal davranışlar gözlemlenebilir. 
Fiziksel belirti olarak enüresis, enkopresis, baş 
ağrısı, karın ağrısı, genital organlarda ağrı ve 
tikler görülebilmektedir. Görüşme sürecinde olayı 
anlatmaya isteksiz ve çekinden davranabilir ve 
eğer görüşmeciyle güven ilişkisi kuramazlarsa geri 
çekilebilirler. Rol oynama, bebek evi ve bebeklerin 
kullanımı süreci destekleyebilir. Okul çağındaki 
çocuklar ile yapılan görüşmede güven ilişkisinin 
kurulması çok önemlidir çünkü bu dönem çocukları 
yaşadıklarını anlatmaktan utanabilir ve kendilerini 
rahatsız hissedebilirler. Utanç ve rahatsızlık 
duygularını azaltmanın en etkin yolu onları 
yapboz, resim yapma gibi eşzamanlı aktivitelere 
yönlendirerek görüşmenin ilerletilmesidir. Sözel 
olmayan iletişim yine etkindir.

• Erinlik Dönemi (9-13 yaş)
Erinlik dönemindeki çocuklar genellikle kendi 
cinsiyetlerinden biri ile görüşmede rahat olurlar. 
Yalnızca cinsel istismar olayından bahsetmek onları 
rahatsız etmez, aynı zamanda bedenleri ve genel 
olarak cinselliği konuşmak onlar için rahatsızlık 
vericidir. Hormonları yeni devreye girmeye başladığı 
için duygu durumlarında hızlı geçişler yaşanabilir. 
Gruba uyum sağlamak en önemli amaçları olduğu 
için, cinsel istismar olayını onları diğerlerinden ayıran 
bir durum olarak değerlendirip olayı gizlemeyi tercih 
edebilirler. Bu dönemde arkadaşlar duygusal destek 
ve yakınlığın yeni kaynakları olmuştur ve aile içinde 
gerginlik ve aileden uzaklaşma söz konusudur. Sosyal 
olarak kabul edilmenin sınırlarını zorlayıcı hırsızlık, 
madde kullanımı, akranlarla cinsel yakınlaşma gibi 
davranışlara yönelim artabilir. Erinlik dönemindeki 
çocuklar cinsel davranışların yanlış olduğunun 

farkındadırlar. Bu nedenle kendilerini yaşadıkları 
olaydan gizil dönem çocuklarından daha fazla 
sorumlu tutabilirler. Suçluluk ve utanç duygularının 
yoğunluğuyla olayı inkâr etmeye eğiliminde olabilirler. 
Gizil dönem çocukları ile aynı davranış değişiklikleri 
ve fiziksel belirtileri gösterebilirler. Görüşmenin 
daha resmi ilerlemesi erin dönemdeki çocukların 
görüşmede daha rahat konuşmalarını sağlayabilir. 
Soruların kısa ve klinik odaklı olması, aynı zamanda 
duygularının ve görüşlerinin önemsendiğinin 
hissettirilmesi gereklidir. Yaşanan olayın onların suçu 
olmadığını vurgulamak önemlidir.

• Ergenlik Dönemi (13 yaş ve üstü)
Bu döneme gelmiş gençlerin bir bölümü akranları 
ile cinsel yakınlaşmalar yaşamış olabilir. Ailelerine 
duygusal olarak daha az bağımlı, arkadaşları ile daha 
çok vakit geçirdikleri bir dönemdedirler. Bağımsızlık 
onlar için çok önemli bir konu olup, otoriteye karşı 
gelme ihtiyacı görüşme sürecini zorlaştırıcı bir 
özellik olabilir. Hayatlarının kontrolünü kendi ellerine 
almak istemeleri nedeniyle, bir başkasının ya da 
bir kurumun yardımına ihtiyaçları olduğunu kabul 
etmekten kaçınabilirler. Davranış sorunları olarak 
karşı gelen, saldırgan davranışlar, okuldan kaçma, 
ders başarısızlığı, suç işleme, özkıyım girişimi, 
madde kullanımı, kendine zarar verme, evden 
kaçma görülebilir. Hastane acil servislerine kronik 
ağrı ya da nedeni belirsiz çeşitli fiziksel ve duygusal 
yakınmalar, histeri gibi nedenlerle getirilebilirler. 
Görüşmeden en iyi sonucu çıkarabilmek için açık ve 
doğrudan bir yaklaşım sergilenmelidir. Görüşmecinin 
ergenin endişelerini ve ihtiyaçlarını ciddiye aldığını 
göstermesi, yaptığı davranışları yargılayıcı ifadeler 
kullanmaması ve onlara karşı dürüst olması ergenin 
işbirliği yapmasını sağlayabilir.

 2.10 Görüşmecinin Özellikleri
Görüşmenin işlevsel olabilmesi için bir görüşmecinin 
ne tür duygular içinde olabileceği ve görüşme 
sırasında tutum ve davranışlarının nasıl olması 
gerektiği bilinmelidir. Görüşmeci, öfke, kızgınlık, 
bazen inanamama, çaresizlik ve yalnızlık duyguları 
içinde olabilir.

Görüşmecinin tutum ve davranışları 
nasıl olmalıdır?

Yansızlık: İlk görüşme çocuk ve genç için tehlikeli 
algılanabilir. İstismara uğramış bir çocuk ya da genç 
için ilk görüşme kaygı ve endişe yaratabilir. Koşul 
ne olursa olsun görüşmecinin yansızlığı bu kaygı ve 

endişenin azalması için önemlidir.

Suçlamadan: Çocuk ya da genç böyle bir 
duruma kendilerinin neden olduğuna ilişkin yanlış 
bir varsayım içinde olabilirler. Görüşmecinin 
suçlamaya ilişkin tutum ve davranışlar sergilemesi 
onlarda ‘Kötü Kişi’ olarak tanımlandığı duygusunu 
yaratabilir o zaman, o algıya uygun davranışlar 
sergilerler.

Yargılamama: Genç, kendisine öneri veren, 
yetişkin dünyasında ki doğruları anlatmaya 
yönelten yetişkinlerle ilişki kurmak istemez. Çünkü 
o anlatımların ya da derslerin içerisine sıkıştırılmış 
yargıyı algılar.
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Yaptıkları iyilere odaklanma: Kendileri için 
iyi olan davranışlara odaklanma. Görüşme sırasında 
olumlu denebilecek davranışları bulup çıkarma ilişki 
adına çok önemlidir.

Yönlendirmemek: Zorlamadan ve gündemi 
tayin etmeden görüşmeyi yürütün. Zorlamak, 
yönlendirmek güven ortamını bozar.

Güç savaşına fırsat vermemek: Güç 
savaşı üretken olmayan bir biçimdir. Güç savaşı 
karşılıklı savunma davranışını üretir. Çocuk ve genç 
savunmaya geçerse kendini güvende hissetmez.

İstismara uğramış kişinin savunmak için 
bir nedeni vardır, zaman tanıyın: Eğer 
saldırıya uğramışsanız, kendinizi her türlü saldırıya 
karşı korumak için uğraşırsınız. İstismara uğramış 
kişinin kendini güvende hissetmesi için zamana 
gereksinimi vardır.

İstismara uğramış bir çocuğun yeniden 
istismara uğramasının kolay olduğunu 
anlama: Bir kez istismara uğramış olmak çocuğu 
yeni istismarlar için kişi risk altına alır. Onlar yeni 
istismarlara açık tutan istismarın kendisi değildir. 
Zedelenmişlik, kaybettikleri sevgi, bakım, ilgi, güven 
ve değerliliktir.

İstismara uğramış çocukların kontrol dışı 
davranışlarının nedeninin farkında olma: 
İstismara uğramışlık güvendikleri diğer kişilerin de 
istismar edeceği düşüncesine neden olur. Saldırgan 
ve kontrol dışı davranışlarla kendilerini korumaya 
çalışırlar. Güvenebilmek önemlidir. 

Empati (Duygu arkadaşlığı): İletişim kurma 
becerisiyle empati kavramı adeta özdeş hale 
gelmiştir. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin 
yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, 
o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 
anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi 
sürecine `empati’ adı verilir.

2.11. İstismara/Sömürüye Maruz kamış 
Ergen ve Ailesiyle Görüşme
Ergenlerle görüşme yöntem ve yaklaşımları, 
çocuklara uygulanması önerilen yöntem ve 
yaklaşımlardan farklı bir süreç göstermemekle 
birlikte, ergenlerin içinde bulundukları gelişim 
özellikleri nedeniyle, ergenlerle güven ilişkisi kurmak 
çocuklardan daha zordur.

Buna bağlı olarak, görüşmede güven ilişkisi 
kurulması amacıyla görüşmenin başlangıç 
aşamasına yeterince zaman ayrılmalıdır. Öncelikle 
gencin ilgisi olan bir alandan örneğin, okul, spor, 
güncel bir olaydan kısaca bahsederek başlamak 
faydalıdır.

Görüşmenin çok özel bir nedenle yapıldığı 
düşünülürse, gizliliğin sınırlarını baştan çizmek, 
tutamayacağımız sözler vermemek ve izleme, kayıt 
alma gibi konulardan ergeni haberdar etmek güven 
ilişkisi adına çok önemli ve gereklidir.

2.11.1 Görüşme;
Görüşme üç aşamadan oluşur.

Birinci Aşama: Bu aşama tanışma, gizlilik 
sorunlarının tartışılması ve güven ilişkisinin 

kurulmasını içermektedir.

Çok katı olmamakla birlikte aşağıda sunulan 
sıranın izlenmesi görüşmenin işlevselliği açısından 
önemlidir.

• Görüşmeci, kendini tanıtmalı, mesleğini 
belirtmeli,

• Ergenin adını öğrenmeli ve görüşmede 
kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa o 
şekilde hitap edilmeli,

• Niçin orada olduğuna ilişkin aydınlatıcı bilgi 
verilmeli,

• Gizlilik ilkesine özen göstermeli,
• Kayıtların ve notların neden alındığı önceden 

açıklamalı,

İkinci Aşama: Görüşmeye ergeni savunmaya 
gereksinim duymayacağı, arkadaşları okulu veya 
ilgileri hakkında sorular sorarak başlanmalıdır.

• Uzun cümlelerden, tekrarlayıcı sorulardan ve 
yönlendirmelerden kaçınılmalı,

• Gerçeği duyma gereksiniminin olayın özelliği 
nedeniyle önemli olduğu belirtilmeli,
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• Ergenin ifadesi onun sözcükleri kullanılarak 
yinelenerek, onaylaması istenmeli,

• Ergenin doğal anlatımına müdahale 
edilmemeli,

• Tekrarlayıcı sorulardan kaçınılmalı,
• Görüşme sırasında ergenin davranışları 

gözlenip kaydedilmeli,
• Kayıtlardaki ifade ergenin kendi ifadesi 

olmalı,
• Yaşanan olayın anlatılmasını sağlayan 

sorular sorulmalı,

Örnek Sorular
“Başından geçenleri bana anlatır mısın ?”
“En son yaşadığın olayı bana anlatır mısın?”
“Nasıl oldu?” gibi

Görüşmeye açık uçlu sorularla başlanmalı.

Örnek Sorular
“Olay ilk zamanlar/ başlangıçta nasıldı?”
“Daha sonraki dönemde neler yaşadın?”
“Olaydan sonra ne yaptın?”
“O ne yaptı?”

Görüşmenin bu bölümünde özellikle, ne olduğu, ne 
zaman olduğu, nerede olduğu nasıl olduğu kimin 
tarafında olduğuna ilişkin bilgiler alınmalıdır. Açık 
uçlu sorulardan yeterince bilgi alınamadığı zaman 
ve olayın açıklık kazanabilmesi için aşağıdaki şu 
sorulara benzer sorular sorulabilir.

“Neler olduğunu, bir film şeridi ya da bir resme 
bakar gibi anlatabilir misin?”
“Senin için önemli ya da önemsiz olan her şeyi 
baştan anlatabilir misin?”

Bu sorulardan sonra kapalı ve yönlendirici sorulara 
geçilebilir.

Örneğin; “Olayı annen biliyor mu?” “O seni tehdit 
etti mi?” gibi.

Üçüncü Aşama: Görüşmenin sonlandırılması 
aşamasında, ergene birkaç genel soru sorulur ve 
bundan sonra neler yapılacağı, nasıl bir sürecin 
başlayacağı, onun anlayacağı bir dille ve içerikle 
anlatılır. Anne ve babasıyla da benzer bir görüşme 
yapılarak nasıl bir yol izleneceği bilgisini anlatılır ve bu 
görüşmenin çok özel bir görüşme olduğu, kendisine 
güvenerek olayı tüm ayrıntılarıyla paylaştıkları için 
ergene ve ailesine teşekkür edilmelidir.

2.11.2 Ergenin Özellikleri;
Ergenlik dönemi tıpkı diğer dönemlerde olduğu gibi 
kendisine özgü özellikleriyle değerlendirilmeli ve 
anlaşılmalıdır. Özellikle yaşamın hiç de istenmeyen 
yüzüyle karşı karşıya kalmış bir ergenin duygu, 
düşünce ve davranışlarını anlama ve değerlendirme 
oldukça zordur. Bu nedenle ergenin normal gelişim 
özelliklerini çok iyi bilmek gerekir.

Görüşme odasına, zorlu bir yaşam deneyiminden 
sonra gelen ya da getirilen ergen çoğu zaman 
utanmış, suçlanmış, öfkeli, dirençli, kırılgan ve 
alıngan duygu durumuyla gelir. Görüşme sırasında 
kolay incinebilir özelliği onun dürtüsel, resmiyet ve 
yapaylıktan hoşlanmayan yönünü daha belirgin hale 
getirebilir. Karmaşık duygular içerisindedir. Kendini 
yalnız, korunaksız, hissedebilir. Çoğu zaman bu 
tür yaşantıların arkasından ergenlerin okul başarısı 
düşer, evden kaçma, kendine zarar verme, ilaç, 
alkol gibi maddeleri kötüye kullanma, sosyal içe 
çekilme, yeme bozuklukları, depresyon, gece 
kâbusları, değişik korkular, davranım bozuklukları, 
cinsel konulara aşırı düşkünlük, kendilik değerinde 
azalma gibi davranışlarla karşımıza gelebilirler.

2.11.3 Ailenin Özellikleri 
ve Aileyle Görüşme
Anne ve babalarla görüşmenin amacı, istismar 
olayını aile boyutunda anlamak, anne ve babanın 
olaya ilişkin tutum ve davranışlarını anlamak ve aileyi 
değerlendirmek için yapılır. Anne ve babalar, çoğu 
zaman öfkeli, kızgın, suçluluk duygusu yaşayan, 
şaşkın, yas, aldatılmışlık ve intikam duyguları 
içerisindedir.

Genellikle çocuğun geleceği bağlamında endişeli 
ve kaygılıdırlar. Anne ve babalar, ergene karşı aşırı 
koruma ve kollama davranışları sergileyebilirler ve 
durumu olduğundan daha fazla abartma eğilimi 
gösterebilirler. Anne ve babanın yukarıda belirtilmeye 
çalışılan duygu, düşünce ve davranışlarına uygun 
yöntemlerle yaklaşılmalı (empatik). Konuya ilişkin 
bilgilendirilmeli, çocuklarıyla bundan sonra nasıl 
iletişim ve ilişki kuracakları bağlamında destekleyici 
görüşmeler yapılmalı ve gerekirse profesyonel 
yardım alabilmeleri için bu konuda hizmet veren 
merkezlere yönlendirilmelidir.
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Çocukları cinsel istismardan korumak için güçlü 
iletişim becerileri geliştirilmeli, soru sorma ve 
deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik edilmeli, 
her türlü suistimale karşı kendilerini savunmaları 
için güven verilmeli, cesaretlendirilmeli, temel 
cinsel eğitim verilmeli, “yabancılarla konuşma, 
çağırdığında gitme” tavsiyesinin çocuk cinsel 
istismarı için geçerli olmadığı, çoğu zaman 
yakınlarından tehlikenin gelebileceği dikkate 
alınarak, çocuğa bedeninin özel olduğu, özel 
bölgeleri öğretilmeli, vücudunun özel bölgelerine, 
doktor ve bazı özel durumlar dışında kimsenin 
dokunmaması gerektiği, “hayır” diyebilmenin bazı 
durumlarda bizi tehlikelerden koruyacağı, tehlike 
sezdiği anda yardım istemesi gerektiği, ebeveynin 
izni ve haberi olmadan kimseyle bir yere gitmemesi 
gerektiği, iyi, kötü ve belirsiz dokunma arasındaki 
fark gibi temel bilgiler mutlaka öğretilmelidir.

Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyan, 
çocuğun yüksek yararını ön plana koyan 
sosyal politikaların uygulanmasında en önemli 
basamaklardan biri ailelerin bilinçlendirilmesi ve 
ebeveynlik tutumlarını doğru şekilde yönlendirilmesi 
olmalıdır. Bilinçlendirme çalışmaları, bireysel, 
ebeveyn odaklı, çocuk odaklı, çocuk ile temas 
halindeki tüm meslek elemanları odaklı ve toplumsal 
seviyede planlanmalıdır. İstismar konusunda 
bilinçlenme doğru önlemleri beraberinde getirmekle 
beraber, hatalı önlemleri azaltarak özgüveni 
yüksek, iletişime açık, hayır demeyi bilen, ruh 
sağlığı korunan çocuklar yetişmesini sağlayacaktır. 
Dolayısıyla, aile temelli ve okul temelli eğitimlerin 
öneminin fark edilmesi, sayıca çoğaltılması, içerik 
olarak zenginleştirilmesi, zorunlu ve sürekli hale 
getirilmesi önem taşımaktadır. 

2.12.1 İstismarın 
Saptanması ve Mesleki 
Müdahale Planının 
Hazırlanması
Bu süreçteki ilk aşama istismarın saptanabilmesidir. 
Kişi veya ilgili kurum/kuruluş/STK tarafından yapılan 

bildirim aşamasından sonra durum, hem ASPB hem 
de adli mercilerle araştırılır ve istismarın saptanması 
halinde, hazırlanacak sosyal inceleme neticesinde, 
bildirilen olgudaki ihmal ve istismara yol açan 
unsurlar belirlenerek çocuğa ve aileye uygulanacak 
mesleki müdahale planı hazırlanmakta, adli süreç 
devam etmekte ve 5395 sayılı ÇKK. Gereğince 
uygun görülen koruyu ve destekleyici tedbir kararları 
uygulanmaya başlanmaktadır. 

Bu aşamada en önemli güçlük istismarın 
saptanması ile ilgilidir. Çünkü çoğu kez ihmal ve 
istismar, adli ya da yasal müdahaleyi gerektiren 
maddi bulgular içermemekte ya da ilk anda elde 
edilen bulgular bir başka gerçeği gizler nitelikte 
olabilmektedir. Bu nedenle, istismarın saptanması 
aşamasında görev alan tüm meslek elemanlarının, 
bu konuda eğitimli, deneyimli ve donanımlı olmaları 
gerekmektedir. Yapılacak mesleki görüme, gözlem 
ve değerlendirme sonucunda, çocuğa yönelik 
ihmal ve istismarın saptanması halinde, çocuk 
yararına geliştirilecek her tür hizmet, aynı zamanda 
içeriğinde;

1. Çocuğun ihmal ve istismarına yol açan 
nedenleri saptayıp, bunları durdurmayı,

2. Çocuğun ihmal ve istismarına neden olan 
ilişkiyi ya da çocuğun o neden ile olan 
ilişkisini durdurmayı

3. İhmal ve istismarın etkilerini azaltmayı ve
4. İhmal ve istismarın yarattığı zararları/hasarı 

gidermeyi de içermelidir.

Bu içerikte hazırlanan mesleki müdahale planı 
sonrasında, vaka, takip edecek izleyecek birime 
yönlendirilmelidir. Çünkü ihmal ve istismara ilişkin 
mesleki müdahale bezen yıllarca süren psikolojik, 
sosyal, yasal ve ekonomik desteği gerektirebilmekte, 
bu aşamada çalışan farklı disiplinlerdeki meslek 
elemanlarının da farklı disiplinlerin mesleki temel 
bilgi donanımlara gereksinimi olmaktadır.

Öte yandan, ihmal ve istismara uğrayan çocuklara 
ilişkin mesleki müdahale sadece yukarıda sıralanan 
müdahale biçimlerini değil, çocuk ve aile üzerinde 
yaşanan travmanın etkilerini azaltmayı da içermelidir. 

2.12 Bütüncül Bakış Açısı İle İstismar 
Dışındaki Riskleri Göz Önünde 
Bulundurma
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Bu nedenle çocuk ve aile ile yapılan her görüşme, 
bu görüşmeyi yapan kişinin istismara uğramış 
çocuklarla görüşme yapabilme ve sağaltıma katkıda 
bulunabilme becerisini gerektirir ki, bunlar ayrıca 
edinilmesi gereken becerilerdir.

Ayrıca, tüm çocuğa yönelik hizmetlerde olduğu 
gibi ihmal ve istismar olgularında, cinsel istismar 
ensest biçimde değilse ve aile çocuk açısında 
çeşitli riskler barındırmıyorsa, çocuğun öz ailesi 
yanında bakımı ve korunması birincil hedeftir ve bir 
istismar olgusunda, çocuğun kendi ailesi yanında 
bakılabilmesi ve sağlıklı psikososyal gelişiminin 
sağlanabilmesi için, hem ailenin hem de çocuğun 
psikososyal yönden destekleyici hizmetlerle 
güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle ister akut bir gerekçeyle çocuk aile 
yanından alınsın, isterse aile yanında bazı mesleki 
müdahale biçimleri planlansın her aşamada, 
çocuğun ve ailenin psikososyal yönden destekleyici 
terapötik çalışmalara gereksinimi bulunmaktadır. Bu 
da ancak etkili ve verimli bir çalışma planlanması 
ile gerçekleştirilebilir. Çocuğa yönelik istismar/
sömürünün çok boyutlu, çok bileşenli ve pek 
çok etkenli olduğu, her istismarın kendine özgü 
ve her çocuğun biricikliği hatırlanıldığında olaya 
multidisipliner bir yaklaşımla birlikte, “vaka odaklı” 
yaklaşmanın da önemi ortaya çıkmaktadır. Vaka 
yönetiminin tanımları insani yardım alanlarına 
göre farklılık göstermekle birlikte insani yardım 
ortamlarında toplumsal cinsiyete dayalı alanında 
uyarlanan ana model olan ve Amerikan Ulusal 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından 
kullanılan sosyal hizmette vaka yönetiminin tanımı 
şu şekildedir;

“sosyal hizmet temelli vaka yönetimi, sosyal hizmet 
uzmanının alıcının ve alıcının ailesinin ihtiyaçlarını 
belirleyerek ve gerek görüldüğünde belirli bir 
alıcının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için birden 
fazla hizmetin olduğu bir paketi düzenleyerek, 
ayarlayarak, kontrol ederek, değerlendirerek ve 
destekleyerek hizmet yöntemidir.”

İstismar mağduru çocuklar için vaka yönetimi, vaka 
çalışanlarının çocuklarla çalışmak için bu konuda 
uzmanlık gerektiren bilgi, beceri ve yeteneklere 
sahip olmasını gerekir. Bu nedenle bir vaka 
çalışanları şu özelliklere sahip olmalıdır; 

• Vaka yönetimi sürecinin tamamında 
çocukları ve aileleri gereksinimleri 
doğrultusunda eğitmek, desteklemek ve 
cinsel istismarın teknik olarak anlaşılmasını 
sağlamak,

• Uygun iletişim yöntemlerini kullanarak bütün 
düzeylerdeki çocuklarla ilgilenmek.

• Bakım ve tedavi süresince çocuklara uygun 
ve onlara yönelik samimi ve dengeli tutum 
sergilemek,

• İstismar/sömürü mağduru çocuklar için 
vaka yönetiminin adımlarını ve yöntemlerini 
çocuğa ve duruma özgü uyarlayabilmek. 

Bu adım ve yöntemler ise şunlardır;

• Mağdur çocuklarla çalışmak için yönlendirici 
ilkeleri uygulamak ve kullanmak.

• Kanunlara, çocuğun yaş ve gelişim evresine 
göre bilgilendirilmiş rıza/onay yöntemleri 
kullanmak.

• Çocuğun tehlikede olduğu durumlardaki 
gibi gizliliğin sınırlarını yansıtmak için gizlilik 
protokollerini uygulamak.

• Mağdur çocuğun acil sağlık, güvenlik, 
psiko-sosyal ve hukuki/yargı ihtiyaçlarını 
belirlemek ve çocuğun sağlığı ile güvenliğini 
güvence altına alan erken müdahale 
hizmetlerini harekete geçirmek için kriz 
müdahalesinden yararlanmak.

• İstismarın/sömürünün açıklanmasından 
sonra ailede ve sosyal çevrede devam eden 
çocuğun güvenliğinin tespitini yapmak 
bunun sürmesini sağlamak. Bu durumun 
değişip çocuğun korunmaya ihtiyacı olduğu 
zaman kesin ve uygun müdahaleler yapmak.

• Güce dayalı bakım ve tedavi süresince 
çocuk ve aile ile ilgilenmek için güçleri ve 
ihtiyaçları belirlemek.

• Varsa istismar suçlusu olmayan diğer 
bakıcılarla vaka yönetimi süresince temkinli 
olarak onları da gözlemlemek ve ilgilenmek,

• Yerel alanlarda, çocuk odaklı hizmet sunan 
kurum ve sivil toplum kuruluşlarını tanımak 
ve uygun bir şekilde çocuğu ve/veya aileyi 
onlara yönlendirmeye yardımcı olarak yerel 
kaynakları harekete geçirmek. 

• Bağımsız olarak çalışabilmek ve diğer çocuk 
odaklı hizmet veren profesyonellerle iş birliği 
ve eş güdüm içinde çalışabilmek.

2.12.2 Vaka Yönetimi;
Vaka Yönetiminin standart olarak;

1. Tanışma ve Taahhüt
2. Giriş ve Süreci Belirleme
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3. Vaka Eylem Planı Hazırlama
4. Vaka Eylem Planını Uygulama
5. Vakanın Takibi
6. Vakanın Sonlandırılması ve 
7. Hizmetin Değerlendirilmesi olarak 7.temel 

adımı vardır.

1.Tanışma ve taahhüt adımında, yukarıda yer 
alan başlıklarda da detaylı olarak anlatıldığı şekilde, 
karşılıklı tanışma, görev tanımı, sınırlılıkların, 
hizmetlerin belirlenmesi ve çocuk ve/veya ailesinden 
bilgilendirilmiş rıza ve onayın alınması önemlidir. 

2.Giriş ve değerlendirme adımının hedefi ve 
amacı, çocuğun ve ailenin acil ve orta ve uzun 
dönem ihtiyaçlarının ve risklerinin belirlenmesine 
yardımcı olmak için çocuğun durumunu ve yaşadığı 
cinsel istismar/sömürüyü ona zarar vermeyecek, 
örselemeyecek şekilde değerlendirmektir. Temel 
ilke, iyi vaka yönetiminin iyi giriş ve değerlendirmeye 
dayanmasıdır. Cinsel istismar durumunun 
değerlendirilmesinin ardından;

• Çocuk ve durumu için bir içerik oluşturma,

• Çocuğun aile yapısı ve şu an ki yaşam 
koşulları,

• Çocuğa ne olduğunu öğrenme,
• İstismarı yapanın kim olduğunu ve 

çocuğa ulaşıp ulaşmadığını öğrenme.

• Çocuğun ;

• Acil güvenlik riskleri ve ihtiyaçları,
• Uygun tıbbi bakım ve tedavi,
• Çocuğun psikososyal durumu ve işleyişi,
• Çocuğun/ailenin hukuki/yargı hakkı 

hizmetlerini takip etme isteği gibi 
potansiyel ihtiyaçlarını belirleme gibi 
alanlara odaklanılması gereklidir. 

3.Vaka Eylem Planlaması adımında, çocuğun 
kararlara katılım hakkı ve görüşlerini ifade etme 
hakkına dikkate alınarak, planlama aşmasına 
kendisi/ailesi/velisi dahil edilerek güvenlik ve olası 
yeni bir istismardan korunma, klinik sağlık hizmetleri 
ve tedavisi, psikososyal destek ve yargıdan 
faydalanma hakkı gibi temel hedefleri detaylandırılır. 

• Tespit edilen çeşitli güvenlik risklerine 
dayanarak koruma ve güvenlik birimlerine 
sevk ve bireysel güvenlik planının 
hazırlanması önemlidir. Örneğin, çocuk 
okula gidip gelirken istismar eden kişi 

tarafından istismar veya rahatsız edilmeye 
devam ediliyorsa, okula yalnız gidip 
gelmek, güvenlik birimlerine ek tedbirler için 
bildirmek, çocuğun tehlikeyi hissettiğinde 
bu kişiye yönelik ne tür tepkiler vereceğinin 
alıştırmasını yapmak gibi uygulamaya 
yönelik adımlar hazırlanmalıdır.

• Çocuğun acil veya acil olmayan tıbbi sevke 
ihtiyacı olması durumunda, refakatçiye 
ihtiyacı olup olmadığı, kimi refakat 
edebileceği, çocuk tıbbi sevki kabul etmiyor 
ise yapılacakların neler olduğu, daha 
önce sağlık hizmeti aldı ise veya tedavisi 
uygulanabilir değil ise neler yapılabileceği 
gibi detaylandırmalar yer almalıdır.

•  Çocuğun psikososyal sağlığını ve refahını 
arttırmak için, duygusal destek verme, 
cinsel istismar ile ilgili temel eğitim verme, 
çocuğa acil gereksinim duyduğu belirli 
sorunlarda yardımcı olma, aile üyeleri/
velisine danışmanlık hizmeti verme, intihar 
düşüncesi olan çocuklar için multidisipliner 
bir kriz müdahalesi hazırlama da bu adımda 
detaylandırılmalıdır.

• Yargıya başvurulması veya devam eden bir 
yargı aşaması ile ilgili çocuk ve ailenin tam 
bilgilendirilmesinin yapılması, genel hukuki 
tercihler sunmak, bunları tartışmak ve ilgili 
hukuk birimlerine yönlendirmek gibi hukuki 
ihtiyaçlar detaylandırılmalıdır.

4.Planın Uygulanması adımında, çocukların 
kaliteli, riskleri ön gören, çocuğa özgü hizmet 
almasını desteklemek ve savunmak, uygunsa 
doğrudan psikososyal müdahale yapmak, zorunlu 
bildirim prosedürlerini yerine getirmek ve vaka 
eşgüdümünü sağlamak gerekmektedir. Buradaki 
doğrudan psikososyal destekten kasıt, çocuğun 
bir çocuk dostu kurum veya merkeze sevkinin 
sağlanması değil, çocuğu toplumdaki etkinliklere 
dahil etmek ve/veya okula devam gibi normal 
eylemlerine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı 
olmak gibi hayati ihtiyaçları, çocuğun hizmetleri 
almasına yardımcı olmak için eylem planının bir 
parçası haline getirmektir. Vaka çalışanı örneğin, 

• İstismarı anlamak, bilgileri paylaşmak ve 
cinsel istismar/sömürü ve yaygın tepkileriyle 
ilgili çocuğa eğitim vermek için birebir 
görüşmeler,

• Cinsel istismardan/sömürüden dolayı aile 
içinde olan belirli sorun/konuları tartışmak 
için aile toplantıları,
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• Çocuğun istismardan/sömürüden sonra 
hissedebileceği stresi/gerginliği azaltmak 
amacıyla düşünceleri ve bunun araçlarını 
çocukla paylaşmak gibi doğrudan 
müdahaleler hazırlamalıdır.    

Yine bu aşamada vaka çalışanı, eşgüdüm 
etkinliklerin, doğrudan hizmetlerden faydalanma 
hakkını düzenlemeyi, hizmet almaya engel olan 
durumları azaltmak, bağlantı kurmayı sağlama üzere 
vaka eşgüdümünü sağlıklı şekilde yürütebilmelidir. 
Bunu sağlayabilmek, tüm hizmet verenler arasında 
daha bütünsel, eşgüdümlü ve birleşik hizmetler 
sağlanmasında etkili olabilmek ve tekrarlanan 
çabaları önleyebilmek için, 1) hedefe yönelik ilerleme 
ve engelleri kapsayan etkinlikleri gözden geçirmek, 
2) görevleri ve sorumlulukları planlamak, 3) ihtilafları 
çözmek, çocuk lehine çevirmek ve çözüm stratejileri 
oluşturmak, 4) mevcut hizmet planlarını düzeltmek 
üzere planlı, yarı yapılandırılmış ve disiplinler arası 
vaka toplantılarını planlamalıdır.

5.Vaka Takibi adımında, vaka çalışanı çocuğun 
ihtiyaçlarına bağlı olarak belirli bir saat, tarih ve 
yer/yerlerde takip görüşmeleri ve takip ziyaretleri 
yapmalıdır. Bu ziyaretlerin amacı, çocuğun gerekli 
hizmetleri aldığından emin olmak ve çocuğun 

durumundaki gelişmeleri gözlemleyerek durumunu 
yeniden değerlendirebilmek ve gerekli durumlarda 
ek önlem ve hizmetlerin yerine getirilmesini 
sağlamaktır. 

6.Vakanın Sonlandırılması adımında, vaka 
planının tamamlandığı, takibin sonlandırıldığı, belirli 
ve vaka için uzun bir süre (örneğin 30 günden fazla) 
tüm resmi çabalara rağmen hiç bir şekilde iletişime 
geçilmediğinde, çocuğun veya vaka çalışanının daha 
fazla desteğe gerek olmadığına karar verdiği zaman 
vaka sonlandırılmalıdır.  Ancak bu yapılırken vakanın 
sonlandırılmasının çocuk merkezli olduğundan 
ve çocuğun vakanın sonlandırılmasına hazır 
olduğundan emin olmak önemlidir ve ileride gerekli 
olursa yeniden iletişime geçebileceğinin çocuğa 
ve aileye hatırlatılarak, koşulların değişebileceği 
ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

7.Hizmetin Değerlendirilmesi adımında, vaka 
çalışanı çocuk ve/veya ailesinin verilen hizmeti 
değerlendirmesine olanak sağlayarak, kendisinin 
ve hizmetin çocuk odaklı ve çocuğu koruyan bir 
sonuca ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmelidir.  

2.13 Raporlama 
Adli süreçte anahtar rol oynayacak adli raporlar, 
çocuğu koruyan, bilimsel ve objektif kriterlere göre 
hazırlanmalı ve uygun görülen mesleki müdahaleleri 
de içermelidir. Bu konuda belirli bir satandrt 
olmamakla birlikte Üniversite Hastanelerinin 
Çocuk Koruma Birimlerinde ve Çocuk Koruma 
Merkezlerinde hazırlanan raporlar, Sosyal Hizmet 
Uzmanlarının hazırladığı Sosyal İnceleme Raporları, 
Çocuk İzlem Merkezlerinde hazırlanan raporlar, alan 
da çalışan farklı disiplin ve meslek elemanlarının 
hazırladığı raporlar gibi pek çok çeşitli raporlar 
bulunmaktadır. Ancak hepsinde ortak olarak olması 
gereken asgari başlıklar şunlardan oluşmalıdır;  

1. Açıklamanın zamanı ve koşulları,
2. Varsa fiziki-psikiyatrik muayene, 

konsültasyon, tetkikler,

3. Gelişim düzeyi ve dil yeteneği ile 
açıklamanın uyum içinde olması,

4. Cinsel eylemler hakkında bilgi düzeyi,
5. Görüşmenin temel ayrıntıları (ve yan 

ayrıntılar),
6. Örseleyicinin tavırları (zorlama, tehdit, 

rüşvet, gizliliğe zorlama, isteyene uyma, 
açıklamayı geri çekme baskısı vs.),

7. Görüşme sırasındaki duygusal tepkiler,
8. İfadesinin güvenilirliği,
9. Varsa yalan söylemesi için olası gerekçeler,
10. Çocukta saptanan/gözlemlenen bulgular,
11. Varsa içinde bulunduğu riskler,
12. Kendisi ve/veya ailesi için önerilen 

koruyucu destekleyici tedbir kararları ve 
müdahale planı,
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Çocuğun korunması ve yüksek yararının sağlanması 
açısından farklı meslek ve disiplinlerin bir arada 
müdahalesini ve iş birliğini gerektiren çocuğun 
cinsel istismarı/sömürüsü konusunda çalışanların 
karşı karşıya kaldıkları çeşitli sorunlar vardır. Bunlar; 

• Bilgi eksikliği,
• Güvenlik sorunu,
• Ruhsal yıpranma/ Tükenmişlik sendromu,
• Mesleki ikilem,
• Mesleki kurumsal işbirliğinde zorluklar,
• Mesleki sorumluluğun yükü, 
• İş yükü,

Çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürü 
profesyonel meslek elemanları açısından dahi 
çalışılması zor bir alandır. Yukarıda belirtilen 
zorlukların çocuğa yönelik yapılan işe yansımaması, 
çocuğun korunması ve çalışan profesyonellerin 
korunmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu nedenle 

yapılan işin zorluklarının ve risklerinin, tükenmişliğin 
ne olduğunun ve belirtilerinin bilinmesi, duygusal 
zorlukların gerektiğinde paylaşılması ve yardım 
istenmesinin bilinmesi, iş yaşamının dışında, bireysel 
ve grup çalışması içinde gerçekleştirebileceği 
hobilerin ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, bunların 
yan sıra tatil ve dinlenme olanaklarının kullanılması 
bireysel sağlık açısından oldukça önemlidir.

Ayrıca iş ortamında birlikte çalışılan kişiler ile iş 
dışı ilişkilerin arttırılması, uyumlu ekip çalışması, 
eşit iş yükü dağılımı, aralarında çıkan sorunların 
kronikleşmeden halledilmesi, destek gruplarının 
oluşturulması kolaylaştırıcı faktörlerdendir. 
Kurumsal ve iş yeri düzeyinde yapılması gereken 
pek çok başlıkta olmakla birlikte, bu konuda 
önceliğin kişinin kendi kendine yardım prensibi 
doğrultusunda kendi sorumluluğunun, bilincinin 
öncelikli olduğu düşünülmektedir.  

2.14 Cinsel İstismar/Cinsel Sömürü ile 
Çalışanların Yaşadığı Sorunlar ve Baş 
Etme Mekanizmaları:
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ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL SÖMÜRÜ 
VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİ     
POLİTİKA NOTU

BÖLÜM 3
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Önleyici tedbirler 
• Erken çocukluk döneminden başlayarak 

çocuklar için, anne-babalar için, çocuklara 
bakım ve eğitim hizmeti verenler için ve 
çocuklarla çalışan profesyoneller için Avrupa 
Konseyi’nin 5’te 1 Kampanyası ve benzeri 
bilgilendirme kampanyaları ve eğitimleri 
Aile Sosyal Politika Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından STK’ların katılımıyla 
yapılmalı, 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve cinsel ve üreme sağlığı 
eğitimi müfredata aktarılmalı, 

• Çocuğa karşı cinsel sömürü ve istismarın 
önlenmesine yönelik kanıtlara dayalı 
uygulamalar geliştirmek için politika 
kararlarını almamızı sağlayacak amacıyla 
vaka ve yaygınlık oranları, zaman içindeki 
eğilimleri ve olguların coğrafi dağılımını 
anlamamızı sağlayacak, risk faktörlerini 
belirleyici epidemiyolojik araştırmalar 
yapılmalı. 

Koruyucu tedbirler 
• Çocuğun mağdur ve suç tanığı olduğu 

unutulmamalı, acilen koruma hizmetleri 
verilmeli! Güvenlik ve adli hizmetler 
koruma hizmetinin parçası olarak 
tek elden çocuk gelişimi, psikolojisi, 
tıp, sosyal hizmet, cinsel sömürü ve 
istismarı mağduru çocuklara ilk yardım, 
ara tedavi ve uzun süreli rehabilitasyon 
hizmetine kadar gidecek süreçte ilgili 
uzmanlardan oluşmuş karma disiplinlerin 
ve meslek elemanlarından oluşmuş bir 
ekip ile Çocuk İzlem Merkezlerinde ve 
üniversitelerin Çocuk Koruma Birimlerinde 
gerçekleştirilmeli, 

Kovuşturma 
• Çocuğun mağdur ve suç tanığı olduğu 

unutulmamalı! Çocuğun ifadesi tek seferde 
Çocuk İzlem Merkezlerinde ve üniversitelerin 
Çocuk Koruma Birimlerinde gerçekleştirilmeli, 

• Asli hukukta başlayan çocuğa cinsel sömürü 
ve istismar davaları, ceza davalarına 
dönüştüğünde süreç tekrarlanmamalı, 

• Çocuğa cinsel sömürü ve istismar yapan 
suçlunun cezalandırılması çocuğa verdiği 
zarar, hukukta orantılılık ve birey olarak 
çocuğun ve bir grup olarak çocukların 
yüksek yararı gözetilerek, cezasızlığa yer 
vermeyecek şekilde yapılmalı, 

• Çocuğa cinsel sömürü ve istismar yapan 

•  Çocuğa suçlu izlenimi ve duygusu 
yaratacağı için ve uzun dönemde 
rehabilitasyon çalışmalarını olumsuz 
etkileyeceği için çocuk güvenlik ve 
adli hizmetlerin verildiği birimlere 
götürülmemeli, 

• Özellikle küçük yerlerde çocuklarla 
çalışanların (eğitim, bakım, sağlık, sosyal 
hizmet, vb.) bildirimleri ve bildirimleri sonucu 
karşı karşıya kalabilecekleri tehdit ve şiddeti 
önlemek açısından çocuğa cinsel sömürü 
ve istismar olduğuna dair bildirimlerin 
anonim tutulması, bildirenin korunması ve 
destek verilmesi yasal güvenceye alınmalı, 

suçlunun kamu idaresinde çalışan biri 
olması durumunda Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun’daki soruşturma izni şartlarının 
aranmaması ve ağırlaştırıcı koşul olarak kabul 
edilmesi kanuni güvenceye alınmalı, 

• Cinsel sömürü ve istismara maruz bırakılan 
çocuklar kendilerine yapılan büyük 
haksızlığın telafisinin yapıldığının ve suçlunun 
cezalandırıldığı bilgisi de dahil adaletin yerine 
geldiği bilgisinin çocuğun rehabilitasyon 
çabalarının da bir parçası olarak çocuk 
tarafından bilinmesi sağlanmalı, 

• Mahkeme kararı bir uzman görüşü ile 
alınmamalı, en az 3 uzmandan – çocuk 
gelişim uzmanı, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı – oluşmuş bir komisyon görüşü ile 
karar verilmeli. 
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Rehabilitasyon 
• Cinsel sömürü ve istismara maruz bırakılan 

çocuklar için koruma sistemine girer girmez 
başlayan tedavi ve terapi çalışmaları ile 
çocuk iyileşebilir, bu nedenle güvenlik ve adli 
hizmetlere ayrılan bütçe gibi rehabilitasyon 
hizmetleri için ayrı ve ilgili dava sayıları göz 
önüne alınarak yeterli bütçe ayrılmalı, 

• Cinsel sömürü ve istismar mağduru 
çocuklar için özel rehabilitasyon hizmetleri 
arttırılmalı, çeşitlenmeli ve çocukların 
hizmet kurumlarından kaçmasını ya da 
uzaklaşmasını önlemek için çocukların 
katılımıyla planlanıp uygulanmalı. 

Ne için çağrı 
yapıyoruz? 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 
Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin daimi bir 
komisyona dönüşmesi, 

• Avrupa Konseyi Çocuğun Cinsel Sömürü 
ve İstismardan Korunması (Lanzarote) 
Sözleşmesi (özellikle 18-24 arasındaki 
maddeler temelinde) ve diğer ilgili 
uluslararası yasalar ışığında Anayasa ve 
yasalarda değişiklik, 

• Çocuğun cinsel sömürü ve istismardan 
korunması için kayıt sistemi ve düzenli, 
ayrıştırılmış istatistik sistemi, 

• Çocuğun cinsel sömürü ve istismarı 
suçu faillerin kaydı ve bir daha bu suçu 
işlememeleri için izlenmeleri, 

• TÜBITAK ve TUBA desteği ile bir araştırma 
gündemi belirlenmesi ve araştırmalara 
(özellikle tekrarlanan araştırmalara) destek 
verilmesi, 

• Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı teşkilat 
yapılanmasında içinde çocuğun 
savunuculuğunu yapacak “çocuk koruma 
görevlisi” adı altında yeni bir yapı kurulması, 

• Yüksek Öğretim Kurumu kararıyla çocukla 
ilgili tüm yüksek öğretim bölümlerinin çocuk 
hakları, çocuk gelişimi ve çocuk koruma 
eğitiminin zorunlu ders olarak okutulması, 

• Çocuğun rehabilitasyonu zorunluluğunun 
yasal güvenceye alınması,

Yasalarda nelerin 
değişmesini 
istiyoruz? 

• Ceza Kanunu düzenlemesi, çocuğun 
ilişkiye girdiği kişinin çocuk üzerindeki 
yetkisi, ilişkinin biçimi gibi konuları rıza yaşı 
bakımından özel faktörler olarak dikkate 
almamıştır. Bu da on beş yaşını doldurmuş 
olan çocukların cinsel sömürü eylemlerine 
karşı korumasız bırakmaktadır. 

• Aynı zamanda, erken yaşta evlendirilmenin 
cinsel sömürünün araçlarından biri olduğu 
dikkate alınarak, özellikle kız çocuklarının 
erken yaşta evlendirilmesinin önüne 
geçecek özel önlemler alınmalı, evlilik yaşını 
doldurmamış çocuklarla evlenme özel bir 
suç olarak düzenlenmelidir. 

• Ceza Kanununun 103.maddesi çocukların 
cinsel istismarını düzenlemektedir. Ancak 
madde metni yazılırken suç failinin/
aracının çocuğun ağabeyi, babası vb. 
yakınları olması ve istismarın uzun yıllar 
sürmesi halinde çocuğun rızasıyla ilgili 
sakatlanma göz önüne alınmamıştır. Bu 
durumdaki çocuk uzun süre istismara maruz 
kalmasına rağmen konuşmaya cesaret 
edemezse cebir olmadığı ve rızaya dayalı 
birliktelik olduğunun varsayılması gibi bir 
risk ile karşılaşılmaktadır. Bu düzenlemenin 
değiştirilmesi ve çocukla ilişkiye giren kişinin 
kimliğine göre suçların tarif edilmesi ve 
çocuğun korunmaya çalışılan menfaatine 
uygun biçimde müeyyide konulması 
gerekmektedir. 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
mevzuatı gereği duygusal, cinsel ve/veya 
fiziksel istismara uğramış çocuklar için 
oluşturulan Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon 
Merkezlerinin tanımı yer almakla birlikte 
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bu Merkezlerin kurulması bakımından 
uyulması gereken esaslar (örneğin sayıları, 
kapasiteleri) ile yaygınlaştırılmalarına yönelik 
ilkeler de yasa ile belirlenmelidir. 

• Konu hakkında çalışan kolluk, sağlık 
çalışanları vb. tüm görevlilerin görev 
tanımları ve izleyecekleri prosedür bir 
yönetmelikle ayrıntılı şekilde düzenlenmelidir. 

• Saldırıya maruz kalanlara gebelik testi 
uygulanmalı, bulaşıcı hastalıklara karşı 
önlem alınmalı ve mağdur bu konuda 
bilgilendirilmeli ayrıca psikolojik destek 
alması sağlanmalıdır. Aynı zamanda şiddet, 
istismar vb. olayların belirlenmesi, bildirimi, 
sevk ve başvuru yolları, tedavi ve takibi ve 
adlî makamların olaya el koyma süreci de 
düzenlenmelidir. 

ÇOCUĞA YÖNELİK SÖMÜRÜ 
VE İSTİSMARIN SON BULDUĞU 
GÜNLERDE BULUŞMAK ÜZERE!.....
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EĞİTİMLERDE ÇALIŞILAN VAKA 
ÖRNEKLERİ

BÖLÜM 4

Yapılan eğitimde kullanılan vakalar;

1- Kilit Aktör/Aktörler, 
2- Riskler, 
3- Doğru / Yanlış Uygulamalar,  
4- Müdahale Planı ve 
5- Öneriler başlıklarında incelenmiştir. 
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ÖRNEK VAKA 1
14 yaşındaki Ç, sabah saat 7.30 civarında tek katlı 
bahçeli evin salonunda yer alan kanepede uyurken 
bahçede foseptik çukuru kazan kepçe operatörü X 
isimli 35 yaşındaki şahıs tarafından elle dürtülerek 
uyandırılmıştır. Ç bir anda karşısında gördüğü X’ten 
korkmuştur. X, çocuğu uyandırınca önce çocuğa 
anne babasının nerede olduğunu sormuş ve bir 
bardak su istemiştir. 

Ç, önce korkmasına ve şaşırmasına rağmen bir 
haftadır evin bahçesinde çukur açma işini yapan X’i 
tanıdığından, su vermek üzere mutfağa yönelmiştir. 
Ç’nin peşinden mutfağa giden X, çocuğa iltifatlarda 
bulunmuş ve sarılıp öpmüştür. 

Aynı esnada kepçe operatörünü bahçede göremeyen 
komşu K1, Ç’nin anne ve babasının işe gittiğini 
bildiğinden durumdan şüphelenmiş ve çocuğa 
bakmak üzere Ç’nin bulunduğu eve yönelmiştir. 

Evin önüne gelen K1 mutfak penceresinden X’i 
Ç’yi öperken görmüştür. X’e “utanmıyor musun 
kızın yaşındaki çocuğu öpüyorsun” deyip evden 
kovmuştur. Ç bu olaydan bir ay sonra, babasının 
sakladığı, X’e ait kartviziti tesadüfen evde görmüş 
ve üzerindeki telefon numarasını arayarak X ile 
görüşmüştür. 

X, “Ne o? Beni özledin mi? Yaptıklarım hoşuna mı 
gitti? Bir daha ister misin?” vb. sözler söyledikten 
sonra çocukla bir şekilde randevulaşmış ve sahilde 
kayalıklarda buluşmuştur. X, beraber geçirdikleri 
sürede çocuğun cinsel bölgelerine el ile dokunmuş 
ve tekrar öpmüştür. X, Ç’nin cinsel bölgelerini gizlice 
fotoğraflamış, ilişki anını kameraya kaydetmiştir.

X, sık sık Ç’yi sahile davet etmiş ancak Ç’nin 
öncelikle bunu kabul etmemesi X’i kızdırmış bunun 
üzerine Ç’yi gizlice çektiği fotoğraf ve kamera 
görüntüsünü yayma şantajını gerçekleştirmiştir.

Ç, bu şantaja boyun eğmiş ve görüşme taleplerine 
karşılık vermiştir. X, Ç’nin bulduğu başka kişilerle 
birlikte olmaya da zorlanmış, kabul etmeyince 
gönderildiği otelde otel görevlisinin de  ‘kızım aklını 
başına al, eğer kaçarsan seni öldürürler bu adamlar 
belalı’  diyerek tehdit ile karşılaşmıştır.

Ç, eve gittiğinde anne ve babasına korkusundan 
yaşananlardan bahsetmemiştir. Ancak evde 
internet ortamına giren Ç’nin 10 yaşındaki kardeşi 
A, ablasının pornografik resimlerini tesadüfen 
girdiği bir sitede görmüş ve bunları bilgisayarına 

indirmiştir.

İlerleyen günlerde sahilde tesadüfen Ç ve X’i el ele 
yürürken gören Ç’nin diğer komşusu K2 hemen 
Ç’nin babası B’yi telefonla arayıp ‘’kızının iyiliğini 
istiyorsan okula gönderme, okula gidiyorum deyip 
başka şeyler yapıyor’’ demiştir. Ç, X’in tehditleri 
üzerine her hafta sahilde buluşmaktadır. 

Ç’nin babası bunun üzerine çocuğunu okuldan 
almıştır. Ç, okuldan alındıktan sonra ilaç almak 
suretiyle intihara kalkışmıştır.

X, özellikle başka şehirlerden çocukla birlikte olmak 
için gelenleri anlaştığı bir otelde ağırlamakta ve 
çocuğun reklamını internette yapmaya devam 
etmektedir.

İntihar olayı üzerine hastaneye kaldırılan Ç tedavisi 
yapıldıktan sonra Jandarmaya ifade vermiş ve 
yaşadığı tüm süreç tutanağa geçirilmiştir.

Jandarma tarafından ASPB İl Müdürlüğüne haber 
verilmiş ve Ç kuruma yerleştirilmiştir. Ancak 10 
gün sonra anne ve baba çocuğu kendilerine teslim 
etmeleri durumunda çocuğa zarar vermeyeceklerini 
içeren bir dilekçe ile kuruma başvurmuş ve bunun 
üzerine kurum Ç’yi anne babasına teslim etmiştir.

Adli Tıp Şubesinde görevli Adli Tip Uzmanı 
tarafından imzalanan tek kişilik raporda Ç’nin beden 
ve ruh sağlığının bozulmadığı bildirilmiştir. 

Ç. Kişinin huzur ve sükunünu bozma suçundan. 
X, Ç hakkında şikayetçi olmuştur. Hakkında bu 
suçtan dava açılan Ç, sulh ceza mahkemesinde 
yargılanmaya başlamıştır.

Ç’yi kurumdan teslim alan anne ve baba Ç’yi okula 
göndermemiş, 15 yaşında nişanlamıştır. 16 yaşını 
doldurur doldurmaz mahkemeye başvuru yaparak 
evliliğe izin kararı almış ve çocuğu 40 yaşındaki D ile 
evlendirmiştir. D, Ç ile 6 ay nişanlı kalmış ve yaşanılan 
tüm süreci Ç’nin anlatması sonucu öğrenmiştir. 

Bu olaylardan sadece D değil bölgedeki diğer 
belde ve köy halkı dedikodu yoluyla haberdar 
olmuş ve Ç’yi suçlayıcı söylemlerde bulunmuştur. 
Çıkan dedikodulardan etkilenen D, Ç ile sürekli 
kavga etmeye başlamış, bu kavgaların birinde Ç’yi 
babasının evine göndermiştir. 

Halen babasının evinde ikamet eden Ç, anne 
babasının suçlayıcı tavırlarından dolayı tekrar 
kuruma yerleşmek ve okula gitmek istemektedir.
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ÖRNEK VAKA 2
10 yaşındaki kız hasta, ilkokul 3. sınıfın 2. 
döneminden itibaren okula devam edememiştir. 
Anne, baba, babaanne ve 4 kardeşiyle aynı evde, 
amca yenge ve 5 kuzeni ile aynı avluda ve bir 
köyde yaşamaktadır. Bir yıldır yürüyememe ve 
konuşamama yakınmaları ile üniversite hastanesinin 
çocuk ruh sağlığı polikliniğinde değerlendirilmiştir. 

Durumu çocuk nörolojisi bölümünde de 
değerlendirilmiş ve bu belirtilerine neden olacak 
bir organik bozukluk bulunamamış ve Konversiyon 
Bozukluğu düşünülerek yatırılmıştır. Yatışla birlikte 
bireysel psikoterapi, aile görüşmeleri başlanmıştır. 
Aynı dönemde uzun süredir yürümemeye bağlı 
bacakta gelişen güçsüzlük nedeniyle Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından motor 
egzersizlere başlanmıştır. Aralıklı baş ağrısı, 
egzersizlere direnci, gece uykuya dalmakta zorluğu 
ve iştahsızlığı nedeniyle düşük doz antipsikotik ilaç 
başlanmıştır.

Yatışından 3 hafta sonra birdenbire konuşmaya ve 
yürümeye başlamıştır. Taburculuğunun planlandığı 
dönemde takip eden ruh sağlığı hekimiyle yaptığı 
görüşme sırasında 4 yıldır yaşamakta olduğu cinsel 
istismar olayını anlatmıştır. Yaklaşık 4 yıldır aynı 
köyde yaşadığı ve şu anda 19-20 yaşlarında olan 
komşularının oğlu ve onun bir arkadaşı tarafından 
süregen olarak anal cinsel ilişkiye zorlandığı ve bir 
kez de kendisinden 3 yaş büyük kuzeni tarafından 
cinsel ilişkiye zorlandığı öğrenilmiştir. Bu durumu 
başkalarına anlatacak olursa ya da çağırdıkları 
zaman gelmezse anne ve babasına kendisinin 
isteyerek ilişkiye girdiğini söylemekle korkutulup 
tehdit edilmiştir. 

Kendisinden alınan bilgiye göre yürüyememe ve 
konuşamama yakınmaları başladıktan sonra da 
komşu oğlunun cinsel istismarı devam etmiştir. 

Hastaneye yatırıldıktan sonra da aynı gencin 
kendisini telefonla arayarak ve mesaj atarak 
yaşadığı cinsel istismarı kimseye anlatmaması 
konusunda tehdit ettiğini anlatmıştır. Ruhsal 
değerlendirmesinde yaşadığı cinsel istismar 
olayından söz ederken duygulanımının donuklaştığı, 
gözlerini bir noktaya dikerek donakalma şeklinde 
konversiyon atağı yaşadığı gözlenmiştir.

Durum adli vaka olarak değerlendirilerek gerekli 
bildirimler yapılmış ve adli süreç basamaklarında 
sık sık babaya bilgi verilerek baba desteklenmiştir. 
Küçüğün günlük görüşmelerle psikoterapi 
süreci devam etmiştir. Bu süreç içinde sık sık 
anlattıklarından pişmanlık duymuş, aslında 
anlattıklarının doğru olmadığını ifade etmiş ve kısa 
bir süre sonra tekrar bundan sonraki süreçle ilgili 
bilgi isteyerek kaygılarını dile getirmiştir. Özellikle 
kuzeninin istismarının açığa çıkması konusunda 
ciddi endişe yaşamış aile ilişkileri konusunda 
sorunlar yaşanmasından ve bu olayın kan davasına 
dönüşmesi ihtimalinden kaygı duymuştur. 

Cinsel istismar öyküsünü anlattıktan sonraki 
izleminde hastanın zaman zaman daha huzursuz 
ve ajite olabildiği,hastane kurallarıyla ilgili daha 
fazla zorluk yaşamaya başladığı gözlenmiştir. 
Görüşmeler sırasında kuzeninin cinsel istismarına 
ablanın tanık olduğu,annenin ise haberdar, 
olduğu küçüğü suçladığı, ona karşı oldukça 
öfkeli olduğu,bunu aile sırrı olarak sakladığı, 
eşinin cinayet işlemesinden korktuğu ve baba ile 
paylaşmadığı öğrenilmiştir. Annenin görüşmede 
“Ölseydi de bunları söylemeseydi”, “Ben aile içinde 
sorun istemiyorum” gibi ısrarlı söylemleri olmuştur. 
Küçüğün  ilerleyen kontrollerinde 2 kez 30 dakika-1 
saat süren dissosiyatif atağı olmuş, konuşamama 
ve yürüyememe yakınmaları tekrar etmiştir ve izlemi 
sürmektedir.
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ÖRNEK VAKA 3
16 yaşında N., uğradığı cinsel taciz nedeniyle  
koruma altına alınarak, Mahkemece hakkında verilen 
sağlık tedbiri nedeniyle hastaneye gönderilmiştir.  
Alınan öyküsünde ilk kez 1 yıl önce evden kaçarak 
karakola babasının ve ağabeyinin kendisine cinsel 
tacizde bulunduğunu söylemesi üzerine adli 
süreç başlamış ve koruma altına alınmıştır. İlgili 
hastane ve kaldığı kurumun 3’er aylık Mahkemeye 
gönderdikleri raporlarda;

“Kaldığı kurumdaki meslek elemanları ile yapılan 
görüşmelerde, davranım sorunları, kurum içinde 
uyumsuzluk, kurumdan kaçma, duygulanımda 
değişkenlik ve uygunsuzluk, karşı cinse aşırı ilgi 
öyküsü aktarıldığı, 

Yapılan ruhsal muayenesinde ise depresif 
duygulanımının, zaman zaman psikotik içerikli 
yaşantılarının olduğu, yargılamasının ve gerçeği 
değerlendirme yetisinin bozulduğu ve dürtüsel 
davranışlarının olduğu görülmüş, davranım 
bozukluğu ve depresyon tanılarıyla takibe alındığı, 

Hastanede yapılan ilk değerlendirmesinden yaklaşık 
1,5 ay sonra hastanın adet görmemesi, bulantı 
ve kusmalarının olması üzerine kaldığı merkezin 
görevlileri tarafından muayeneye götürüldüğünde 
hamile olduğunun anlaşıldığı, bunun üzerine ruhsal 
hastalığı nedeniyle başlanan ilaçlar kesilerek 
bundan sonraki sürecin ve ruhsal takibinin devamı 
için kurumla işbirliği yapıldığı,

Yapılan görüşmelerde N.’nin yurttan kaçtığı 
dönemde daha önceden tanıştığı bir kişi ile kendi 
isteği dışında cinsel ilişkiye girdiği, bu olaydan 
kimseye bahsetmediği, anne, baba ve ablasının 

kliniğe çağrıldığı, N.’nin durumu ve mevcut gebeliğin 
riskleriyle ilgili bilgi verildiği, yaşından ve mevcut 
ruhsal hastalığından dolayı annelik becerilerini 
karşılamaya elverişli bulunmadığı, hamileliğinin ilk 
aylarında antipsikotik ve duygudurum düzenleyici 
ilaç kullanması nedeniyle doğacak bebeğin riskler 
taşıması, bebeğin bakımını karşılayabilecek bir aile 
ortamının bulunmaması, gebelikte ilaç kullanması 
nedeniyle engelli doğabilecek bir bebeğin kurum 
bakımında büyümesinin o bebeğe getirebileceği 
ek zorluklar nedeniyle gebeliğinin sonlandırılması 
gerekliliği tıbbi kanaati hastaya, hastanın anne ve 
babasına ve adli kurumlara bildirildiği, babayla yapılan 
görüşmede kızının erken çocukluk döneminden 
itibaren sorunlu olduğunu, sık sık evden kaçtığını, 
evde herkesle kavga ettiğini, davranış sorunları 
olduğunu, oğluyla kendisine cinsel istismarla ilgili 
iftira attığını ve sonradan şikayetini geri çektiği için 
tutuksuz yargılanmalarının devam ettiğini, ne kızını 
ne de bebeğini istemediklerini ve bakmayacaklarını 
ancak gebeliğin sonlandırılmasını günaha girmemek 
için kendisinin ve eşinin onaylamadığını belirttiği, 
N.’nin takiplerinin klinikte devam ettiği, 

Takip sürecinde bebeğini çok istediği ancak 
doğumdan sonra kurumda bebeğinin yanında 
kalmasını sağlayacak koşulları reddettiği, bebeği bir 
süre sonra emzirmek istemediği, bakıcı annelerin 
bakımına bıraktığı, halen sık sık kurumdan kaçarak 
kendisini riske atacak davranışlarını sürdürdüğü, 
uygunsuz kişilerle arkadaşlık yaptığı, yeni tanıştığı 
kişilerle evlenip hayatını kurtarma gibi gerçekçi 
olmayan planlar yaptığı ve tüm bu süreçte yapılan 
görüşmelerden ağabey ve babanın cinsel tacizinin 
olmuş olduğunun düşünüldüğü,”  tespit edilmiştir.
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ÖRNEK VAKA 4
2003 doğumlu mağdur çocuğun annesi ile 
birlikte, okulda “kavgacı, arkadaşlarına karşı 
hırçın özellikle erkek arkadaşlarıyla kavga ederken 
cinsel bölgelerine vurma davranışı göstermesi” 
ve arkadaşlarına yönelik şiddet eylemlerinin 
artması nedeniyle öğretmeninin psikiyatriye 
yönlendirmesiyle ...Üniversite Hastanesi Çocuk 
Psikiyatri Kliniği’ne tedavi amacıyla başvurmaları, 
yapılan tedavi sürecinde mağdur çocuğun öz 
babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığının 
öğrenilmesi ile Üniversite Çocuk Koruma, Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nce Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na değerlendirme raporu eklenerek 
suç duyurusunda bulunulmuştur.

Soruşturma aşamasında, sanığın sorgusunda 
“Kızım benim teyzesinin oğlu için de aynı şekilde 
kendisine tacizde bulunduğunu annesine ve benim 
kardeşime söylemiş, ben bu iddiaları ciddiye 
almamıştım” demiştir. Bu iddia, gerekçeli kararda da 
“ayrıca eşiyle birlikte teyzesinin oğlunun  düğününe 
katıldıklarını, kızının teyzesinin oğlu olan X’in de 
kendisine tacizde bulunduğunu annesine anlattığı, 
annesinin de bir ay sonra telefonla bu durumu 
anlattığı” şeklinde yer almıştır.

Savcılık kovuşturmasında, çocuğun ifadesi Çocuk 

İzlem Merkezi’nde alınmıştır. Mağdur çocuğun 
ÇİM’deki beyanları, öz babası tarafından 6 yaşından 
beri cinsel istismara uğradığını, bir seferinde 
babasının cinsel organına dokunmasını istediğini 
ve bunu annesine söylememesini tembih ettiğini, 
bir gece uyandığında kendini babasının kucağında 
çırılçıplak bulduğunu, bu durumun annesi tarafından 
da görüldüğünü, yine babasının kendisini gözlerini 
kapattırmak suretiyle dudağından öptüğünü, çoğu 
zaman babasının kendisini sevmek bahanesiyle 
göğüslerine, kollarına, vajinasına, poposuna 
dokunduğunu, babasından başka kimsenin kendisine 
yönelik bu tarz eylemleri olmadığı şeklindedir. 

Şüphelinin suçun yetkili mercilere haber verilmemesi 
hususundaki tehditleri nedeniyle mağdur çocuğun ve 
annesinin kadın sığınma evine yerleştirilmesi için Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gerekli yazışmalar 
yapılarak koruma altına alındıktan sonra yetkisizlik 
kararı verilerek dosya Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığı şüpheliyi 
tutukluluğa sevk etmiş ve Sulh Ceza Hakimliğince 
şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne iddianameyi kabul etmiş ve 
kovuşturma aşaması başlamıştır. Kişi hakkında Ağır 
Ceza Mahkemesini adli süreç devam etmektedir.
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ÖRNEK VAKA 5
2001 doğumlu kurum bakımı altında olan mağdur 
çocuğun .....tarihinde başka ilçede bulunan 
ailesinin yanına gitmek üzere kurumdan kaçması, 
25 yaşlarında olan ve MSN üzerinden görüştüğü 
şüphelinin buraya gelerek kendisini Hendek’ten 
aldığı, 5 katlı boş ve terk edilmiş bir binaya götürdüğü 
yakalanana kadar bu binada kaldığı, şüpheli ile 
birlikte ........ tarihinde tren istasyonu civarında 
gezerlerken polislerin kendilerini fark ettiklerini 
anlayınca şüphelinin birden koşarak uzaklaşması, 
mağdur çocuğun ise kaçamaması üzerine polis 
karakolunda şüpheliden şikayetçi olması üzerine 
soruşturma başlamıştır.

Mağdur çocuğun karakolda verdiği polisler 
tarafından vekil ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde 
verdiği ifadede; yaşamaya başladığı terkedilmiş 
binaya şüphelinin evinden bir çarşaf ve bir yastık 
getirdiğini ve zaman zaman kendisine yemek 
getirdiğini boş evde kalmaya başladıklarından 
yaklaşık 10 gün sonra gece saat 22.00 sıralarında 
mağdur çocuk uyurken şüphelinin üzerindeki 
eşofmanı çıkarmaya çalıştığını hissettiğini, 
uyandığında mağdur çocuğun “Ne yapıyorsun, 
bırak beni” dediğini, şüphelinin ise kendisine 
“Seni polise veririm” dediğini, bunun üzerine 
bağırmaya başladığını, şüphelinin elleriyle ağzını 
kapattığını ve eşofmanını ve külotunu indirdiğini, 
bu sırada kendisinin bağırmaya devam ettiğini, 
ayaklarıyla sanığı ittirmeye çalıştığını, ancak sanığın 
kendisini yüzüstü yere yatırdığını, bağırmasına ve 
direnmesine rağmen şüphelinin zorla cinsel organını 
soktuğunu, bağırmasını duyan insanların boş 
eve doğru gelmeye başlaması üzerine şüphelinin 
kolundan tutarak “Çabuk toparlan, buradan 
gidiyoruz” dediğini ve kendisini boş araziye doğru 
sürükleyerek götürdüğünü, kızlığını şüphelinin 
bozduğunu, binadan ayrıldıktan sonra yaklaşık 10 
gün boyunca şüpheli ile sokaklarda kaldıklarını, 
10 gün sonra tekrar terk edilmiş 5 katlı binaya 
geldiklerini ve polis tarafından karakola getirildiği 
tarihe kadar bu binada yaşamaya devam ettiklerini 
şüphelinin kendisi ile canı istediği zaman normal 
yoldan cinsel ilişkiye girdiğini şüpheliden şikayetçi 
olduğunu beyan etmiştir.

Şüpheli iddia edildiği gibi terk edilmiş binada 
mağdur çocukla cinsel ilişkiye girmediğini beyan 
etmiştir ancak tutuklanmıştır.

İlk duruşmada ASPB davaya müdahil olmayı talep 
etmiş, kurumun davaya müdahil olmasına karar 
verilmiştir. 

Mağdur çocuğun psikolog ve vekili ile birlikte 
alınan beyanında polis merkezindeki ifadesinin 
doğru olmadığını, sanık ile hiçbir zaman cinsel 
ilişki kurmadığını, sadece MSN adresi yoluyla 
mesajlaştıklarını mağdur çocuğun zaman zaman 
K şehrine gittiğini, yaklaşık iki sene önce de K 
şehrinde dolaşırken orada başka birisiyle tanıştığını, 
bu şahısla cinsel ilişkiye girdiğini bu şahısla K 
şehrinde tren istasyonunda tanıştıklarını ve orada 
buluştuklarını, bina gibi bir yere gidip cinsel ilişkiye 
girdiğini sanıkla ise sadece mesajlaştıklarını, 
sanığa kendisinin 18 yaşında olduğunu söylediğini, 
daha sonra sanığın kendisinin 18 yaşından küçük 
olduğunu öğrendiğini, olay tarihinde İlköğretim 
Okulunda okuyan arkadaşlarının yanına gittiğini, o 
sırada sanığın da oraya geldiğini ve kendisine “Niye 
yalan konuşuyorsun, yaşını küçük söylüyorsun” 
diyerek bağırdığını ve bir tokat attığını, o sırada 
polislerin orada bulunduğunu, polislerin yanlarına 
doğru geldiği sırada sanığın kaçtığını, niye kaçtığını 
anlayamadığını ve polislerin kendisini alıp karakola 
götürdüklerini, karakolda K şehrindeki daha önceki 
ilişkiye girdiği kişiye bir şey olmasın diye sanığın 
ismini verdiğini, sanıktan şikayetçi olmadığını beyan 
etmiştir.

Sanık ilk duruşmada tahliye edilmiştir.

Mağdur çocuğun cinsel istismar nedeniyle 
ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti 
amacıyla İl Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünden 
30.01.2008 tarihli sağlık kurulu raporunda “2-2,5 
yıl kadar önce cinsel tacize uğradığını anlattığı” ve 
“mağdurede eğitilebilir düzeyde zeka geriliği” tespit 
edilerek, mağdur çocuğun beden ve ruh sağlığının 
bozulmamış olduğunu kararlaştırılmıştır.

Mağdur çocuğun doğum kayıtlarından hastanede 
doğmadığı tespit edildiğinden Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi tarafından kemik yaşı tespiti için rapor 
talep edilmiş, ....tarihinde düzenlenen sağlık kurulu 
raporuna göre; mağdur çocuğun kemik yaşının 17 
yaş sonunda olduğunun bildirilmiştir.

Yapılan yargılama sonucu şüpheli  beraat etmiş, 
ASPB kararı temyiz etmiş ancak yargıtay kararı 
onamıştır.
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