
 Tüm okul personeli, yetkili kişi olarak 

görülür ve yasalarca istismarı bildir-

meleri gerekmektedir.  

 İstismardan şüpheleniyorsanız, bu 

durumun bildirilmesi çocuğu koruya-

bilir ve aileye yardım sağlayabilir . 

 Bildirim bir suçlama değildir; düşün-

cenin dile getirilmesi ve çocuğun du-

rumunun soruşturulup değerlendiril-

mesi için yapılmış bir istektir .  

 Çocuk istismarı veya ihmaline ilişkin 

şüpheniz bir rapor hazırlamanız için 

yeterlidir.  Kanıt bulmanız gerekmez.  

 Bütün raporlar gizlidir ve istenildiği 

taktirde bildirimde bulunan kişinin 

kimliği saklı tutulabilir.  

 

Çocuk istismarı  
insanlık suçudur! 

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARINI  
BİLDİRMEK Bildirimde bulunabileceğiniz  

telefon numaraları;  
 

SOSYAL DESTEK HATTI 
ALO 183  

 

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü 
0354 212 37 00  

 

Yozgat Aile Sosyal Politikalar  
İl Müdürlüğü 

0354 212 10 47—13 07 
 

155—POLİS İHBAR HATTI 
 

156—JANDARMA İMDAT TELEFONU 
 

Yardım ve Destek için;  

 Okulunuz Rehberlik Servisi ya da 

 Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ 

ne başvurabilirsiniz. 

Türk Ceza Kanununun 279. Maddesi 

uyarınca; Soruşturma ve kovuştur-

mayı gerektiren bir suçun işlendiğini 

göreviyle bağlantılı olarak öğrenip 

de yetkili makamlara bildirimde bu-

lunmayı ihmal eden veya bu hususta 

gecikme gösteren kamu görevlisi, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Telefon: 0 (354) 212 11 00 

E-posta: yozgatram@gmail.com  

Yozgat  

Rehberlik ve Araştırma Merkezi  



ÇOCUK İHMALİ NEDİR? 

 Çocuk ihmali, çocug a bakmakla yu -

ku mlu  kimsenin çocug un gelişimi için gerekli 

ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dik-

kate almamasıdır.  Bu ihtiyaçlar sağ lık, eğitim, 

duyğusal ğelişim, beslenme, barınma ve ğu venli 

yaşam şartlarıdır.  

Bir Çocuğun İhmal Edildiğini Nasıl Anlarız? 

 Okula devamsızlığı fazlaysa  
 Sürekli pis giyiniyor ve kötü kokuyorsa 
 Vücudu aşırı derecede zayıf düşmüşse 
 Yemek, para için dilencilik yapıyor veya çalışı-

yorsa 
 İhtiyacı olan tıbbi destekten mahrumsa 
 Kendine zarar verme davranışı varsa 
 Bağımlılık yapıcı madde kullanımı varsa 
çocuğun ihmal edildiğini düşünebiliriz.  

ÇOCUK İSTİSMARI NEDİR? 

 Çocuk istismarı; çocug un sag lıg ını, 
fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkile-

yen bilerek ya da bilmeyerek uygulanan davra-

nışların tu mu du r.  
Fiziksel istismar; çocuğun kaza dışı sebeple yetişkin 
tarafından yaralanması, şiddet go rmesi ve o rselen-
mesidir. 

Duyğusal istismar; çocuğun gereksinim duyduğu ilgi 
sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik 
hasara ug ratılmasıdır.  

Ekonomik istismar; çocuğun fiziksel ve zihinsel geli-
şimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gu cu  ile orantılı 
olmayan işlerde çalıştırılmasıdır.  

Cinsel istismar; çocuğa yönelik cinsel haz duyma 
amacıyla yapılan davranışlardır 

CİNSEL İSTİSMAR ! 

Bir kişinin çocug a yo nelik cinsel haz duyma amacıyla; 

 Özel bölgelerine dokunması veya dokundurtması  
 Irzına geçmesi 
 Teşhircilik yapması 
 Cinsel uyarı ve doyum için kullanılması 
 Fuhuşa zorlanması 
 Çocuğun yanında cinsel içerikli görüntüler izlenmesi 

veya izletilmesi durumudur.  

Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda gö-

rülen belirtiler ; 
►  Yeme ve uyku bozuklukları 
►  Yabancılardan korkma 
►  Evden-okuldan kaçma 
►  Karın ve baş ağrıları 
►  Özel bölgelerine sık sık dokunma 
►  Sık ağlamalar, hırçınlaşma 
►  İçine kapanma 
►  Anneye düşkünlüğün artması 
►  Depresyon 
►  İntihar düşüncesi 
►  Bağımlılık yapan maddelere düşkünlük 
►  Olayla ilgili kabuslar 
►  Kirlenmiş hissetme 

Not: Cinsel istismarı fark etmek zordur. Çocuğun 
davranışları ya da anlattıklarıyla bu kanaat oluşa-
bilir. İhmal ve istismardan şüphe durumunda uz-
man yardımına başvurmak gerekir. 

Cinsel istismar  
suçunda çocuğun  

rızasının olup  
olmadığına bakılmaz. 

1. Çocukla özel olarak konuşabileceğiniz uy-
gun bir  mekan bulun. 

2. Açıklıkla ve sakince dinleyin.  
3. Çocuk size anlatmaya başlamışsa ona do-

kunmayın ya da sözünü bölmeyin. 
4. Çocuğun yaşına uygun kelimelerle iletişim 

kurmaya çalışın.   
5. Çocuğa teknik süreçlerden ya da anlama-

yacağı konulardan bahsetmeyin. 
6. Çok fazla detaya giren, ve suçluluk du-

yusu yaratacak soru sormaktan kaçının.  
7. Çocuğu yaşadığı olayları anlatmaya cesa-

retlendirin, vermek istemediği ayrıntılar 
için asla baskı yapmayın. 

8. Çocuğu istismarı bildirdiği için takdir 
edin (sana inanıyorum,  bana anlattığın 
için teşekkür ederim, bu senin hatan değil). 

9. Yaptığınız görüşmeyle ilgili tutanak ha-
zırlayın, çocuğun anlattığı olayları ve ke-
limeleri yazın. 

10.Öğrendiğiniz bilgilerin gizliliğine önem 
verin. Edindiğiniz bilgileri ilgili ve yetkili 
kişiler dışında kimseyle paylaşmayın.  

11.İstismarı bildirmek için kurum müdürü-
nüze ve çocuk koruma yetkililerine haber 
verin.  

ÇOCUK İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ AÇIKLARSA  
NE YAPILMALIDIR ? 


