
Lise Öğrenci Eğitim Programı



• ĠSTĠSMAR:  ĠYĠ NĠYETĠ KÖTÜYE KULLANMA, SÖMÜRME . (TDK)

• ĠHMAL: GEREKEN ĠLGĠYĠ GÖSTERMEME, BOġLAMA, SAVSAKLAMA, ÖNEM VERMEME 

(TDK)
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ERGENLĠK
Ergenlik, bireyde 
çocuksu tutum ve 
davranışlarının yerini 
yetişkinlik tutum ve 
davranışlarının aldığı, 
cinsiyet yetilerinin 
kazanıldığı, bireyin 
erişkin rolüne psikolojik 
ve fiziksel olarak 
hazırlandığı dönemdir. 
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ERGENLİK DÖNEMİ İLE BİRLİKTE OLUŞAN BEDENSEL 
DEĞİŞİKLİKLER
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ERGENLĠK DÖNEMĠNDE ROMANTĠK 
ĠLĠġKĠLER
• ERGENLIK DÖNEMINDE KARġı CINSE OLAN ILGININ VE YAKıNLıĞıN ARTTıĞı 

BILINMEKTEDIR.

• YAKıNLıK IKI KIġI ARASıNDAKI DUYGUSAL BAĞı IFADE ETMEKTEDIR

• AKRAN ILIġKILERINDE “YAKıNLıK” KAVRAMı ÖNEMLIDIR. ERGENLERIN 

AKRANLARıYLA ILGILI GÖRÜġ VE ILIġKILERIN TEMELINI BU KAVRAM 

OLUġTURMAKTADıR. 

• YAKıNLıK KAVRAMıNıN CINSEL YA DA FIZIKSEL BIR TEMAS IÇERMESI 

GEREKMEZ. 

5



ERGEN ROMANTIK ILIġKILERINDE ISTISMAR
• ERGENLIK DÖNEMIYLE BAġLAYAN 

ROMANTIK ILIġKILER, BERABERINDE BAZı 

PROBLEMLERI DE GETIREBILMEKTEDIR.

• ERGENLIK DÖNEMINDE PARTNERLER 

KıSKANÇLıK, GÜVENSIZLIK VB. 

BAHANELERLE KıZ/ERKEK ARKADAġLARıNı 

ISTISMAR EDEBILMEKTE, SÖZDE GÜVEN 

KAZANMA AMAÇLı ISTEMEDIĞI ġEYLERI 

YAPMAYA ZORLAYABILMEKTEDIR.
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ERGEN ROMANTIK ILIġKILERINDE ISTISMAR

• Ergenlerin romantik iliĢkilerinde yaĢadıkları sorunlar 

karĢısında gösterdikleri sözel istismar veya gözdağı 

vermek, tehdit etmek Ģeklindeki davranıĢların, 

tokat atmak, dövmek veya cinsel iliĢkiye 

zorlamaya kadar uzandığı da bilinmektedir.
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EVLENINCE DÜZELIR MI?

•YETIŞKINLIKTEKI EVLILIK ILIŞKILERINDE GÖRÜLEN 
ŞIDDET VE ISTISMAR DAVRANıŞLARıNıN, ÇOĞUNLUKLA 

ERGENLIK DÖNEMI ROMANTIK ILIŞKILERIYLE BAŞLADıĞı VE 

BENZERLIK GÖSTERDIĞI BILINMEKTEDIR.
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DĠKKAT!

• Ergenlikte karĢı cinse duyulan ilgi ve beğenilerimiz 

sık sık değişkenlik gösterir.

• Bu nedenle piĢmanlık duyacağımız,   sonuçlarını 

kabul edemeyeceğimiz tutum ve davranıĢlarda 

bulunmaktan kaçınmalıyız. (öpüĢmek, cinsel iliĢki 

vb.)
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ERGENLĠK DÖNEMĠNDE CĠNSELLĠK

• Kendiniz için cinselliğin sınırlarını belirleyinceye ve yeterli 

olgunluğa ulaĢıncaya kadar birleĢmeyle sonuçlanacak 

cinsel iliĢkiyi ertelemek size zaman kazandıracak ve zor 

durumlarda kalmanızı engelleyecektir. 

• Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; duygusal iliĢki yaĢayan 

çiftler duygularını cinsel iliĢki olmadan da ifade edebilirler. ( 

el ele tutuĢarak, kucaklaĢarak, onu sevdiğini söyleyerek, 

duygularını açıklayarak…)
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ĠSTISMAR TIPLERI

• Fiziksel istismar

• Cinsel istismar

• Duygusal istismar

• Ekonomik istismar

• İhmal
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FIZĠKSEL ISTISMAR
 Çocuğun kaza dışı sebeple bir

yetişkin tarafından yaralanması ve
örselenmesidir

 Bir tokattan başlayarak çeşitli
aletlerin kullanılmasına kadar
devam edebilir

 En yaygın rastlanılan ve
belirlenmesi en kolay olan
istismar tipidir
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DUYGUSAL ISTISMAR

•Çocuğun gereksinim

duyduğu ilgi, sevgi ve

bakımdan yoksun

bırakılarak psikolojik hasara

uğratılmasıdır

•Tanımlanması en zor ancak

en sık rastlanılan istismar

türüdür
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EKONOMIK ISTISMAR

• Çocuğa bakmakla yükümlü
kişinin çocuğu maddi gelir
kaynağı olarak görüp çocuktan
maddi kazanç elde etme isteğidir

• Ebeveynler çok para kazanma
dürtülerini tatmin etmek için
çocuklarını kullanabilirler

16



IHMAL

Çocuğa bakmakla yükümlü
kişinin bu yükümlülüğünü
yerine getirmemesi.
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CINSEL ISTISMAR

Cinsel istismar, toplum tarafından kabul

edilmeyen uygunsuz şehvet arzularının etkisi

altında, cinsel doyum elde etme amacıyla

yapılan tek taraflı, çarpık ve bencil insan

eylemlerini içerir. Bu eylemler, cinsel ilişki

biçiminde olabildiği gibi sadece öpme, cinsel

amaçlı kucaklama ve dokunma veya edilgin

cinsel davranışlarla da sınırlı kalabilir.
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UNUTMAYıN !

• Kadın, erkek, çocuk, genç, yaĢlı, her cinsiyetten, her 

meslekten ve her sınıftan insan cinsel istismara 

uğrayabilir. 

• Cinsel istismar; sözle, dokunmayla, davranıĢla olabilir. 

• Cinsel istismarla her yerde ve her konumda 

karĢılaĢılabilir.
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CĠNSEL ĠSTĠSMARIN KAPSAMINA 
GĠREN DAVRANIġLAR

• Dokunmanın olmadığı

• Dokunmanın olduğu

• Cinsel birleĢmenin olduğu istismar davranıĢları
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CINSEL ISTISMARıN HER DERECESI IÇIN 
AKıLDA TUTULMASı GEREKENLER

• Hiç kimse cinsel istismara maruz kalmak istemez.

• Hiç kimse cinsel istismarı hak etmez.

• Hiçbir davranıĢ cinsel istismar için neden olarak gösterilemez.

• Her tür cinsel istismar kanunlar ve toplum önünde suçtur.

• Alkol, uyarıcı ya da uyuĢturucular sağlıklı düĢünmeyi ve iletiĢimi bozar. 
Bireyler alkol, uyarıcı ya da uyuĢturucu madde etkisinde de olsalar 
davranıĢlarından sorumludurlar.

• 18 yaĢından küçük bireyler kanun önünde reĢit sayılmadığından bunlarla 

girilecek cinsel birleĢme suç sayılacaktır.
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ISTISMARDAN KORUNMA

• HoĢunuza gitmeyen bir davranıĢ ya da mesajla karĢılaĢtığınızda 

bunu yanlıĢ anlamaya yer bırakmayacak açıklıkta ve kesinlikte 

ifade edin. Ġstemediğiniz bir davranıĢ konusunda bazen nezaket ya 

da çekingenlik nedeniyle tam olarak belirtemediğiniz duygularınız, 

baĢkalarınca o davranıĢın onaylanması olarak algılanabilir. 

Duygularınızla, davranıĢlarınız ve sözleriniz uyum içinde olmalıdır.
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DIKKAT!

•Cinsel istismar, çoğunlukla mağdurun tanıdığı kişi 

tarafından gerçekleştirilir. Saldırgan nadiren 

yabancı olur.
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DIKKAT

• Çok iyi tanımadığınız bir kiĢiyle ilk kez baĢ baĢa vakit 

geçirecekseniz, mutlaka öncesinde bir arkadaĢ ya da 

yakınınızı bundan haberdar edin.

• Sanal ortamlarda tanımadığınız insanlarla arkadaĢlık 

yapmak tehlikeli olabilir.
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DIKKAT

• Yeni tanıĢtığınız kimselerin sizi eve ya da gideceğiniz yere 

bırakma tekliflerini kabul etmeden önce iyi düĢünün. 

• Kendi baĢınıza gidip dönemeyeceğiniz koĢullarda bir yere 

iyi tanımadığınız birinin eĢliğinde gitmeyin.
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DIKKAT

• Alkol ve uyuĢturucular sağlıklı 

düĢünme ve iletiĢim kurmanızı 

engelleyebilir. Her zaman, 

bunlardan uzak durun.
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ĠNTERNET YOLUYLA ĠSTĠSMAR
• Ġnternetin çocuk ve gençlere, dikkat çekmeden kolayca ve 

doğrudan özel iletiĢim kurma ve bilgiyi paylaĢma olanağı vermesi, 

istismar suçlularına çocuklarla cinsel amaçlı iletiĢim kurma Ģansı ve 

cesareti vermiĢtir. Cinsel istismarcılar internette, kimliklerini gizleyerek 

veya sahte kimliklerle sohbet odalarında sosyal medya hesapları 

(facebook, twitter, instagram) veya cep telefonu vasıtasıyla 

çocuklarla kötü niyetle iletiĢim kurabilmekte ve gerçek hayatta 

buluĢmayı gerçekleĢtirebilmektedir.
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ÖRNEK VAKA
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ĠNTERNET ÜZERĠNDEN ĠSTĠSMAR SÜRECĠ

• A) internette sosyal medya sitelerinde ve mesajlaĢma yoluyla çocukla istismarcı 

arasında arkadaĢlık iliĢkisi kurulur,

• B) istismarcı, internette kendisini çocuğun akranı olduğuna inandırır ve yaĢıtı gibi 

davranır, yaĢıtı gibi iletiĢimde bulunur, eğer mağdur kiĢi ergen ise buna ihtiyaç 

duymayabilir. 

• C) çocukla kendisi arasında sevgi ve güven iliĢkisi kurulduktan sonra, çocuğa her 

konuda konuĢabileceklerini söyler ve bu arada cinsel konulara girer,

• D) sohbet odalarında cinsel içerikli iletiĢimler kurulur, fotoğraflar istenir ve buluĢmak 

için gün ve yer saptanır.
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ĠNTERNET ORTAMıNDA DĠKKAT!

• Sizleri rahatsız eden mesajlar aldığınızda, mutlaka bir ebeveyninize bildirin. Böyle 

bir durumda saklamak, daha büyük sorunlarla karĢılaĢmanıza sebep olabilir. 

• Bedeniniz size özeldir. Tanıdığınız ya da tanımadığınız kiĢilere asla özel 

fotoğraflarınızı göndermeyin.

• Ġstismarcılar sizin o anki duygusal boĢluğunuzdan yararlanıp destekçiniz gibi 

görünebilirler. Sanal ortamda kurulacak arkadaĢlıkların asla tam olarak güvenilir 

olmadığını unutmayın.
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DĠKKAT!

•Çocuklar ve ergenler, kendileri ile cinsel ilişki kuran kişi/ 

tarafından korkutularak veya kandırılarak bu ilişkiyi gizli 

tutacaklarına dair söz vermeye zorlanabilirler. İstismarcı, 

kimseye bir şey söylememesi için, para ve hediyeler vererek 

veya başka yollarla da çocuğu/ergeni kandırabilir.
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ENSEST

•Ensest, aile içinde yaşanan bir cinsel istismar biçimidir. 

•Ensest olgularının çoğu babalar ve ailenin diğer erkek akrabaları ile 

ergenlik öncesi dönemdeki veya ergenlik çağındaki kız çocukları 

arasında yaşanır. Ensest, eşler dışında aile bireylerinden birinin, 

cinsel doyum amacıyla ailenin diğer bir üyesi ile cinsel temasa kadar 

giden ilişkilerde bulunması demektir
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ÖĞRENCILERIN CINSEL ĠSTISMARDAN 
KORUNMA YÖNTEMLERI

1.SENIN BEDENIN SANA AITTIR

2.HAYıR DIYEBILIRSIN

3.ANLAT VE YARDıM ISTE

4.İYI YA DA KÖTÜ GIZLILIKLER VARDıR
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SENĠN BEDENĠN SANA AĠTTĠR

• “BEDENIN SADECE SANA AITTIR VE SENIN IZIN VERMEDIĞIN HIÇ KIMSE 

DOKUNAMAZ. EĞER BIRILERI SENIN IZNIN OLMADAN SANA DOKUNMAYA 

ÇALıŞıRSA EN SERT ŞEKILDE TEPKI GÖSTERMELISIN.
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HAYıR DIYEBILIRSIN

• SIZI ZOR DURUMA SOKABILECEK HER DURUMDA HAYıR DEME HAKKıNıZ OLDUĞUNU 

UNUTMAYıN.

• BAZEN HAYıR DEMEK KENDINIZE YAPABILECEĞINIZ EN BÜYÜK IYILIK OLUR.

• BAZEN EN ÇOK DEĞER VERDIĞINIZ INSANLARıN BILE ISTEKLERINE HAYıR 

DIYEBILMENIZ GEREKEBILIR.
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ANLAT VE YARDıM ISTE

•CİNSEL İSTİSMAR ASLA İSTİSMARA UĞRAYANIN SUÇU DEĞİLDİR

•CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN KİŞİLER GENELLİKLE SESSİZ KALMALARI 

İÇİN ZORLANIRLAR.

•CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN KİŞİ ASLA SAKLAMAMALIDIR. CİNSEL 

İSTİSMARIN GİZLENMESİ HİÇBİR ŞEYİ ÇÖZMEZ, AKSİNE SORUNLARI 

DERİNLEŞTİRİR.
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ĠYI YA DA KÖTÜ GIZLILIKLER VARDıR

•Bazı iyi gizlilikler vardır. Örneğin arkadaĢına bir hediye 

alırsın ve bunu bir süre söylemezsin. Bu güzel bir gizliliktir. 

Ancak seni rahatsız eden, anlatmama konusunda bir 

büyük tarafından zorlandığın, korkutulduğun gizlilikler 

kötüdür. Bunları yardım alacağın birine anlatman gerekir.
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ÇOCUK ISTISMARı SUÇTUR
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YARDıM ALABILECEĞINIZ KURUM VE 
KIġILER

• POLIS 155

• JANDARMA 156

• SAMSUN ÇOCUK IZLEM MERKEZI 0362 231 00 25

• SAVCıLıK

• AILENIZ

• ÖĞRETMENLERINIZ
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TEġEKKÜRLER
HAZıRLAYANLAR

EDA TİMOÇİN, 

NILGÜL TEYİN, 

ŞENNUR AKSOY, 

ŞENNUR ŞAHİNKAYA, 

YıLMAZ ÇOĞALAN, 

AYKUT AKTAŞ,

YUSUF ÖZTÜRK
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