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Duygusal istismar nedir?

Hangi durumlarda duygusal
istismardan şüphelenilmelidir?

Fiziksel istismar nedir?

Çocuğun duygusal bütünlüğü ve iç görüsünü bozan, kişilik gelişimini 
zedeleyen her tür eylem ya da eylemsizlik olarak tanımlanmaktadır.

•  Çocuğu korumasız bırakmak 
•  Çocuğa bağırmak, reddetmek, tehdit etmek, dinlememek
•  Çocuğun üzerinde aşırı otorite kurmak
•  Çocuğu sözlü olarak hırpalamak
•  Çocuğun özgüvenini kırmak
•  Başka çocuklar ile kıyaslamak 
•  Kardeşler arasında ayrım yapmak 

Fiziksel istismar, çocuğun ana babası ya da bakımından sorumlu başka 
kişi tarafından sağlığına zarar verecek biçimde �ziksel hasara uğraması, 
yaralanması ya da yaralanma riski taşımasıdır. Bu hasar; elle ya da bir 
nesneyle vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak 
oluşabilmektedir.

Anlaşıldığında ne yapılmalıdır?
•  Çocuğun güvenliği sağlanmalıdır. 
•  Fazla bilgi almak adına yönlendirici sorular sormaktan kaçınılmalı ve  
   çocuğun anlattığı kadarı ile ilgilenilmelidir. .
•  Çocuk sakince dinlenilmelidir ve tepki vermekten (sözel, duygu ve     
    mimik) kaçınılmalıdır. 
•  Gerekli yerlere bildirim yapılmalıdır. 
•  Cinsel istismara maruz kalma durumunda çocuğun banyo ve kişisel  
   öz bakımı yaptırılmamalıdır. Kıyafetleri yıkanmadan temiz bir poşete        
    koyularak 72 saat içinde yetkililere ulaştırılmalıdır. 

SUSMA, İHBAR ET!
•  Türk Ceza Kanunu’na göre suçu bildirmemek herkes için suçtur! 
•  Suçu bildirmeyen kişi kamu görevlisi, adli, kolluk veya sağlık   
   mensubu ise ceza oranı artmaktadır. 
•  İhbarda bulunurken talep etmeniz durumunda kimliğiniz gizli  
   kalabilmektedir. 
•  Bildirim bir suçlama değildir; durumunun soruşturulup   
   değerlendirilmesi için yapılmış bir taleptir.

Hangi durumlarda �ziksel
istismardan şüphelenilmelidir?

•  Çocuğun vücudunda çizikler, kızarıklıklar, sıyrıklar, ısırıklar, morluklar       
    veya kırıklar varsa
•  Çevresindeki canlılara veya nesnelere yönelik şiddet eğilimi varsa
•  Ebeveynlerine yönelik korku varsa
•  Vücudundaki şiddet izlerini saklama eğilimi varsa 

Cinsel istismar nedir?

Hangi durumlarda cinsel 
istismardan şüphelenilmelidir?

Bir çocuğa karşı cinsel haz amacı güdülerek zorla veya kandırılarak 
yahut �ziksel ya da psikolojik baskıya maruz bırakarak gerçekleştirilen 
her türlü cinsel davranıştır. 

•  Temas yolu ile (Özel bölgelere dokunma/dokundurtma, 
   penetrasyon, oral)
•  Sömürü yolu ile (Çocuğun pornogra�ye veya fuhuşa zorlanması)
•  Teşhircilik, röntgencilik
•  Cinsel içerikli konuşmalara maruz bırakma
•  Erken yaşta baskı ile evlendirilmesi

Çocuklar neden söyleyemez?
•  Aile içi iletişimsizlik nedeniyle anlatamayabilir
•  Maruz kaldığı eylemi anlamlandıramayabilir
•  Tehdit/şantaj/baskı altında olabilir 
•  Kendisine inanılmayacağını düşünebilir
•  Utanabilir, kendini suçlayabilir 

Çocuk ihmali nedir?

Hangi durumlarda
ihmalden şüphelenilmelidir?

Çocuk istismarı nedir?

Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin veya kişilerin bu yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi; beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal 
gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermeme gibi, 
çocuğu �ziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesidir.

•   Çocuğun duygusal gereksinimlerini karşılamamak
•   Çocuğun kişisel bakımını yapmamak 
•   Çocuğun açlık durumu veya sağlıklı beslenmemesi  
•   Çocuğun tıbbi gereksinimlerini karşılamamak
•   Çocuğa zarar verecek durumlarda gözetimsiz/denetimsiz bırakmak
•   Çocuğu eğitim hakkından mahrum bırakmak 

•  Çocuk mevsim normallerine göre veya temiz giyinmiyorsa
•  Alkol veya madde kullanımı varsa
•  Aşırı kilo kaybı varsa
•  Tıbbi destek alamıyorsa 

•  Okul başarısında düşüş varsa
•  Mutsuzluk, üzüntü ve içe kapanma gibi davranışları varsa
•  Akranları ile iletişim sorunu varsa
•  Sosyal uyum problemi yaşıyorsa

Bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan; çocuğun sağlığını, 
�zik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
davranışlar çocuk istismarıdır. 

•  Duygusal İstismar 
•  Fiziksel İstismar 
•  Cinsel İstismar 

•  Çocuğun normal davranışlarının aksine davranması
•  Sinirlilik hali, öfke patlamaları, içe kapanma, sessizlik hali 
•  Yaşına uygun olmayan cinsel bilgilere sahip olması veya cinsel içerikli     
   sözler kullanması 
•  Resim çizme etkinliği sırasında cinsel organlara ayrıntılı bir şekilde 
   yer vermesi
• Yaşına uygun olmayan davranışlarda bulunması (altına kaçırma,    
   parmak emme)
•  Kaygı ve yeme bozuklukları yaşaması 
•  Uyku bozuklukları yaşaması (kabus görme, uyuyamama) 


