
ŞİDDETİ ÖNLEME VE 
REHABİLİTASYON DERNEĞİ

CİNSEL İSTİSMAR



CİNSEL İSTİSMAR NEDİR?

CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN 
MAĞDURU ÇOCUKTUR.

0 – 15 Yaş 

15 yaşını 

tamamlamamış veya 

tamamlamış olmakla 

birlikte fiilin hukuki 

anlam ve sonuçlarını 

algılama yeteneği 

gelişmemiş olan 

çocuklara karşı 

gerçekleştirilen her türlü 

cinsel davranış

15 – 18 Yaş
15 yaşını tamamlamış

çocuklara karşı sadece 

cebir, tehdit, hile veya 

iradeyi etkileyen başka 

bir nedene dayalı olarak 

gerçekleştirilen cinsel 
davranışlar

Cinsel istismar, bir çocuğun bir yetişkin

tarafından cinsel doyum için kullanılmasıdır.

Genital bölgeleri ellemekten teşhirciliğe,

röntgencilikten pornografiye kadar geniş

yelpazedeki tüm cinsel davranışları kapsar.

Yetişkinler için cinsel saldırı, çocuklar için
cinsel istismar suçu oluşur.

Rıza

olsa

dahi

cinsel

istismar

vardır.

Cebir, 
tehdit, hile 

varsa 
cinsel 

istismar 
vardır. 



CINSEL ISTISMAR 
DAVRANIŞLARI

Temas İçermeyen 

Cinsel İstismar Davranışları 

1. Seksi konuşma: 

2. Teşhir

3. Voyerizm (Röntgencilik)

Temas İçeren 

Cinsel İstismar  Davranışları

1. Cinsel dokunma

2. Frotaj (fortçuluk)

3. Oral-genital seks

4. Interfemoral ilişki(Vulvar ilişki) 

5. Seksüel penetrasyon

6. Cinsel sömürü

a) Çocuk Pornografisi

b) Çocuk Fuhuşu



CİNSEL İSTİSMARIN 
SONUÇLARI

ÖNERİLER

Çocuklara güvenliklerini sağlamayı öğretin.

Çocuklara bedenlerini korumayı öğretin. 

Çocuklara “hayır” demeyi öğretin. 

Çocuklara yardım istemeyi öğretin.

Çocuklara onlara inandığınızı öğretin. 

Çocuklara sır saklamamayı öğretin.

Çocuklara dokunulmayı reddetmeyi öğretin.

Çocuklara yabancılarla konuşmamayı öğretin.

Cinsel istismara uğramış çocukta 
cinsel duygu ve tutumlar normal 
gelişimlerinden sapabilir ve uygun 
olmayan biçimler alabilir.

ZEDELENMİŞ 
CİNSELLİK

Çocuğun insanlara duyduğu 
güvenin sarsılır ve çocukta 
ihanete uğrama duygularının 
yerleşir.

ACİZLİK 
DUYGUSU

İstek ve iradesi dışında cinsel 
amaçlı kullanılan ve bunu 
engelleyemeyrn çocuk kendini 
çaresizlik ve acizlik duyguları 
içinde bulur.

ACİZLİK

Çocuğun cinsel istismar olayına 
eşlik eden “kötülük, utanç, 
suçluluk” gibi kavramlar zamanla 
onun benlik algısına karışır ve 
kendini böyle algılamaya başlar.

DAMGALANMAK



İMDAT 
Şiddeti Önleme ve 

Rehabilitasyon Derneği

Amacımız:

• Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik

olmak üzere, tüm canlıların şiddetten

korunmasını sağlamak,

• Farkındalık, bilgilendirme ve

bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

• Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet

mağdurlarına rehabilitasyon hizmeti

vermek,

• Derneğe destek sağlayacak etkinlikler

yaparak bu çalışmaların yaygınlık ve

süreklilik gösterecek şekilde

sürdürülmesini sağlamaktır.

İMDAT - Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon

Derneği, günümüzün en büyük sorunlarından

biri olan şiddete karşı duyarlı olan önlenmesi

ve şiddet mağdurlarına yardımcı olmak

isteyen bir grup duyarlı insan tarafından

kuruldu.



Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon 
Derneği

Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. Yoğurtçu 
Şükrü Sok. No:19/1 Kadıköy 

0216 337 0051

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği

imdatdernek

twitter/imdatdernek

İmdat Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği

www.imdat.org infoimdat@gmail.com


