
ÇOCUK  İHMAL İ ve  
İSTİSMARI 

 
Rehber Öğretmen/Psikolojik 

Danışman 



 Çocuğun beslenme, barınma, giyim, temizlik, 
oyun, eğitim, güvenlik ve sağlık hizmetini 
sağlama görevinin reddedilmesi ya da yerine 
getirilmemesidir.  

 Çocuğa fiziksel ya da duygusal, bilinçli ve 
isteyerek sorumlulukları yerine getirilmediği 
taktirde “aktif ihmal 

 Bilgisizlik, imkansızlıklardan dolayı 
sorumluluklar yerine getirilmiyorsa “pasif 
ihmal” çocuk ihmalinden söz edilir. 

ÇOCUK İHMALİ 
NEDİR? 



 Fiziksel ihmal 
Cinsel ihmal 
Duygusal ihmal 
 

ÇOCUK İHMALİNİN 
TÜRLERİ 



1-Fiziksel İhmal   
 İhmalin pasif bir olgu  olması yapılması gereken 

şeyler yapılmaması, denetlenmemesi,  
 



 Sağlık kontrolünün yapılmaması 

Fiziksel İhmal  
 



    Çocuğun terk edilmesi 
veya kendine zarar 
verebileceği 
durumlarda denetimsiz 
bırakılması 

 

       Fiziksel İhmal  

 



    Gereğince bakımın 
sağlanmaması, beslenmemesi, 
mevsim şartlarına göre 
giydirilmemesi. 

     Fiziksel İhmal  
 



    Okula gönderilmemesi veya okula 
gönderildiği halde okuldaki durumu ile 
ilgilenilmemesi,eğitim gereksinimlerinin 
gözardı edilmesi. 

Fiziksel İhmal  
 



   2-Cinsel İhmal 

 Çocuğa verilmesi gereken cinsel 
eğitimin verilmemesi ise cinsel ihmal 
olarak nitelendirilmektedir. 

 



   3- Duygusal İhmal  

 Çocuğun ihtiyaç duyduğu 
sevgi, ilgi ve yakınlığın 
gösterilmemesi duygusal 
ihmal olarak tanımlanabilir. 

 



 Dünya Sağlık Örgütü: , 0-18 yaş grubundaki 
Çocuğun 

 Sağlığını, 
 Fiziksel gelişimini, 
 Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen; 
 Bir yetişkin, toplum yada devlet tarafından 

bilerek veya bilmeyerek çocuğa karşı 
gerçekleştirilen her türlü harekete maruz 
kalması çocuk istismarıdır. 

ÇOCUK İSTİSMARI 
NEDİR? 



İSTİSMAR TÜRLERİ 

 Fiziksel istismar 
Cinsel istismar 
Duygusal istismar 
 Ekonomik istismar 
 İhmal 



    1-Fiziksel istismar 

 
 Çocuğun; dayak atma, 

yakma,ısırma,sarsma, haşlanma 
gibi olaylar sonucunda kaza dışı 
her türlü yaralanmasıdır.  
 Anne baba, öğretmen, bakıcı 

gibi çocuğa bakıp 
yetiştirmekle yükümlü kişiler 
yada yabancı kişiler 
tarafından gerçekleştirilebilir 

 Çocuğu terbiye etmek 
amacıyla ya da öfke ile 
yetişkinin kontrolünü 
kaybetmesi sonucunda 
gelişebilir 



Fiziksel ceza disiplin yöntemi 
olarak kullanılmalı mı? 
 HAYIR 
  Çünkü; 

 Dış güdümlü otoriteye neden oluyor, 
“iyi” ve “kötü” davranışın içsel olarak 
öğrenilmesini sağlamıyor 

 Çocukta öfke ve haksızlığa uğramışlık 
duygusu yaratıyor 

 “Bedelini ödedim”, “Yenisini yapabilirim 
artık” duygusu yaratıyor 

 Giderek tolerans geliştiriyor 



 Sosyal ilişkilerden olumsuzluk(antisosyal kişilik) 
 Evden kaçma 
 Öz saygının azalması ve psikolojik sorunlar 
 Saldırganlık (erkekte) ve şiddet, cinayet 
 Görmüş olduğu şiddeti kendi çocukları ve eşi üzerinde 5 kat 

daha fazla şiddet uygular 
 Kaygı, içine kapanma,  
 Olumsuz benlik kavramının oluşması 
 Korku, çaresiz- değersizlik hissi 
 İleride yoğun kaygı ve depresyon 
 Zeka geriliği 

 

Fiziksel İstismar sonuçları 



 



DUYGUSAL İSTİSMAR 

 Çocuğun  gereksinim duyduğu 
ilgi ve sevgiden   yoksun 
bırakılması ya da çocuğun 
duygu ve düşüncelerine ilişkin 
yetişkinlerin uygun olmayan 
tepkiler vererek çocuğun 
psikolojik hasara 
uğratılmasıdır. 

 Tanımlanması en zor ancak en 
sık rastlanılan istismar türüdür 
( Belirtileri hemen 
görülmeyebilir.uzun vadede 
ortaya çıkar.) 



Duygusal İstismar 
 

 Sık sık eleştirme, 
 Gelişim düzeyinin  üstünde  

sorumluluklar yükleme 
(annelik görevi gibi) 

 Çocuğun var olan 
potansiyelinin üzerinde 
beklenti  içerisinde olma 
(Doktor..avukat) 

 Kardeşler arasında ayrım 
yapma, değer vermeme,  

 Tehdit etmek (seni bırakırım 
gibi) 
 



 Yalnız bırakma, 
 Ayırma,  
 Korkutma, 
 Yıldırma, 
 Tehdit etme, 
 Suça yöneltme,  
 Önemsememe 

 Aşağılama,, 
 Küçük düşürme, 
 Alaylı konuşma,  
 Lakap takma, 
 Aşırı baskı ve otorite 

kurma 
 Küfür etme 

 

Duygusal İstismar 
Ayrıca; 



Duygusal İstismarın Sonuçları 

 Kendine güvensizlik 
 Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik 
 Depresif ve pasif davranışlar 
 Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak 
 Korku 
 Hayal aleminde yaşaması 
 Çok yalan söylemesi ,hırsızlık yapması 
 Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş 



EKONOMİK İSTİSMAR 

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

 Ebeveynler  çok para kazanma 
dürtülerini tatmin etmek için 
çocuklarını kullanabilirler 



 



   CİNSEL İSTİSMAR 

 Çocuğun 
kendisinden 
büyük bir kişi 
tarafından cinsel 
haz amacı ile 
zorla ya da ikna 
edilerek cinsel 
etkileşime maruz 
bırakılması
 (kullanılması).  
 
 



Cinsel İstismar 
 İstismarcının  çocuğun  cinsel özelliklerine 

yönelik olarak konuşması,  
 Cinsel organları gösterme (teşhircilik), 
 Pornografik resim gösterme, 
 Açıkça veya gizlice çocuğu çıplakken gözlemek 

gibi röntgencilik eylemleri 
 Karşıt cins davranış modellerini     

benimsetmeye çalışması,giydirilmesi 
 Cinsel içerikli küfür edilmesi 
 

 



 İstismarcının  ve  çocuğun giyinik  veya  
çıplak  olması  halinde  cinsel  organlara  
dokunma,  okşama ve/veya 
mastürbasyonu kapsar. 

 İstismarcının çocuğun vücuduna  yönelik 
eylemleri :(cinsel ilişki ve tatmin edici 
diğer eylemler) 

 Cinsel Sömürü:Fuhuş, pornografi, cinsel 
sömürü amaçlı kullanma, çocuk seksi 
turizmi, erken evlendirme,…. 
 

 



          Yanlışlar 
 Cinsel istismar yalnızca çocuğun 

hayal gücünün uydurmasıdır. 
Çocuklar hikayeler uydururlar 

 Sadece kızlar istismara uğrar. 
 Sadece çekici,tatlı,güzel,  açık 

giyinen çocuklar;onay bekleyen 
kendine güveni olamayan 
pasif;yaramaz çocuklar İstismara  
maruz kalır. 

           Doğrular 
 Çocuklar istismar hakkında yalan 

söylemezler.Bu konuda hikaye 
uyduranlara çok az rastlanır. 

 Erkek-kız farkı gözetilmez. 
 Çocukların görünüşü yada 

davranışı istismara sebep olmaz. 
Anlamını dahi bilmedikleri 
olayları provoke etmekten dolayı 
çocuklar asla suçlanamazlar. 

Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan 
Yargılar 



 Genellikle tehlikeli yerler, 
özellikle karanlık bastıktan 
sonra,parklar, umumi tuvaletler 
ve boş sokaklardır 

 İstismarcının tercih ettiği yerler 
genellikle çocuğun tanıdığı, 
bildiği yerledir:Okul ve çevresi, 
evle okul arasındaki yol,bir 
arkadaş yada akrabanın evi, 
çocuğun kendi evidir. Çocuğun 
rahat ve gevşek olduğu 
zamanlarda,oyun zamanları , 
banyo zamanı yada yatma 
zamanı istismarcının tercih ettiği 
zamanlardır 

          Yanlışlar            Doğrular 

Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan 
Yargılar 



 Çocuklar kötü görünümlü, 
yabancı kişilerden uzak durmalı 
çünkü onlar istismarcı kişilerdir. 

 Cinsel istismar vakaları her 
yerde yaşanmaz, bazı 
kültürlerde, ülkelerde yaşanır. 

 Her zaman şiddet içerir. 

 Olguların %80-95’inde istismarcı 
çocuğun tanıdığı,normal 
görünüşlü biridir.Genellikle 20-
45 yaş arası evli sosyal hayatı 
olan şüphe çekmeyen bir aile 
babasıdır. 

 Cinsel istismara her kültürde,her 
ülkede ve her sosyo-ekonomik 
grupta rastlanmaktadır. 

 Her zaman şiddet içermeyebilir. 

Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan 
Yargılar 

          Yanlışlar            Doğrular 



 Çocuk;yaşadıklarını,cinsel 
istismarı bile, yakın zamanda ya 
da büyüyünce unutur.Fazla 
kurcalanmamalı. 

 Çocukları korkutmamak için 
onlara istismardan söz 
etmemeliyiz. 

 Çocuklar cinsel İstismarı asla 
unutmazlar…               
“Hayattaki en kötü şey hafızayı 
dağiştirememenizdir.” 
sözleri,çocukluğunda cinsel 
istismara uğramış bir yetişkine 
aittir. 

 Çocuklarımızı korumak için 
istismardan söz etmeliyiz. Onlara 
nasıl korunacaklarını 
öğretmeliyiz. 

Cinsel İstismar İle İlgili Kullanılan 
Yargılar    

          Yanlışlar            Doğrular 



Peki Eğitimi Nasıl Verebilirim? 

 
 Cinsel konulardaki merakını gidermeliyiz. 
 İyi bir model olmalıyız. 
 Kendini keşfederken aşırı tepkiler vermemeliyiz. 
 Mahremiyet duygusunu mutlaka kazandırmalıyız. 
 Çocuğumuzun hayatındaki değişiklikleri iyi takip 

etmeliyiz. 
 Çocuğumuzu iyi dinleyip beraberce kaliteli 
 zaman geçirmeliyiz. 

 



Peki Eğitimi Nasıl Verebilirim? 

 Vücudumuz sadece bize özel olan yerler 
bulunur. Bunlar mayomuzun kapattığı yerlerdir. 

 Hiç kimse senin özel yerlerine ve vücuduna 
bakamaz, dokunamaz. 

 İyi ve kötü dokunuşları anlatmalıyız. 
 Birisi senin özel yerlerine dokunursa ; 

 Sertçe hayır de 
 Seni yalanlarla kandırmak isteyebilir. 

İnanma ve güvenli yere koş. 
 Güvendiğin birine anlat.   



İstismara Dair İpuçları 
Olabilecek Söylemler 

 • “Erkek kardeşim dün gece uyumama izin vermedi”  
 • “Komşumuz “X “abi çok komik iç çamaşırlar 

giyiniyor”  
 • “Annemin beni amcamla yalnız bırakmasından hiç 

hoşlanmıyorum”  
 • “Komşumuzun oğlu beni çok sıkıştırıyor”  
 • “Çok kötü biçimde ellenilen bir kız tanıyorum”  
 • “Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini 

söyledi fakat annesi ona inanmadı”…..  
Bunun gibi dolaylı ifadeler kullanıyorsa çocuğu uzman 

birine yönlendirin. 
 



I.Çocuğunuz İstismar Edildiğini 
Açıklarsa Ne Yapılmalıdır! 

 Çocuğun yanında rahat olmaya çalışın. Abartılı tepkiler 
vermeyin. Paniklemeyin. 

 Çocuk anlatımda bulunurken susabilir. Bu durumda tepki 
vermeyin sadece bekleyin. Çocuğun tekrar anlatma 
ihtimali çok yüksektir. 

 Çocuğun size anlatacağı şeyler ya da muayene sonucu 
göreceğiniz şeyler sizi şok edebilir. Sakin karşılamak 
çocuğu desteklemek için önemlidir.  

 Çocuğu sadece dinleyin. Çocuğun söyledikleri bitince 
başka bir şey söylemek isteyip istemediğini sorun. 
Yaşadığı olayları anlatması için ona destek olun fakat 
vermek istemediği ayrıntılar için asla baskı yapmayın.  
 
 



 Aşağıdakilere Benzer Sorulardan Ve 
 İfadelerden Kesinlikle Kaçının. 

 “Bunun olduğundan emin misin?”  
 “Doğru mu söylüyorsun?”  
 “Neden karşı koymadın?”. 
 “Şimdiye kadar neden anlatmadın?” 
 Çünkü bu tip sorular çocuğun kendini suçlamasına 

ve anlatacağı şeylerden vazgeçmeye sebep olur.  



 İstismar Olayını 
Bildirebileceğiniz Birimler 
 Okulun Rehberlik Servisine 
 Rehberlik ve Araştırma Merkezine 
 ALO 183 
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu İl Müdürlükleri  
 Baroların Çocuk Hakları Merkezleri  
 Çocuk Polisi Şubeleri  
 Hastaneler bünyesindeki Çocuk Koruma 

Merkezi/Birimleri 



Çocuk istismarının çoğu gizli kalır? 

 Çocuklar gizler  
 İstismarcılar gizler 
 Ebeveynler gizler 
 Tanıklar gizler 
 Uzmanlar gizler  
   YA DA 
 Hiç Farkına Varmazlar 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER 
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