
 

 

Journal of Current Researches on Social Sciences 

 (JoCReSS) 

www.stracademy.org/jocress  

ISSN: 2547-9644 

Year:2017 

Volume: 7      

Issue: 3  

 

   doi: 10.26579/jocress-7.3.15 

Child Sexual Abuse and Processing of Victims Related to the 
Event* 

Barış DEMİREL1 & Uğur ATALAR2 

Keywords 
Child Protection, 

Sexual Abuse, 
Victim. 

Abstract 

Sexual abuse is an increasingly prevalent condition that targets children. 
Many children are vulnerable and confronted with exploitation because they 
are clearly seen as being exploited. 
The purpose of this study; How children meet with the possibility of sexual 
abuse, how family situations are, how cognitive capacities are, and how they 
meet with the exploiter. In this respect, twelve victims' statements written 
during the adolescence period and participated as experts by the researchers 
who were social workers themselves were examined and various results 
were obtained. The scope of this study is composed of children living in 
Kırıkkale province and Kahramanmaras province. 
As a result of research being carried out, sexual exploitation can not be 
defined by any social class or status, and it can prevent or prevent the 
exploitation to spread as a secret and cause the spread of abuse. For this 
reason, it is aimed to contribute to the development of literature and 
preventive, protective and supportive interventions and policies on the cases 
of sexual abuse against the child, in which the minutes prepared in the 
process of taking the child attended by the experts are evaluated. 
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Özet 

Cinsel istismar olgusu giderek yaygınlık gösteren ve çocukları hedef alan bir 
durumdur. Pek çok çocuk savunmasız ve istismar edilmeye açık olarak 
görüldüğü için istismar olayı ile karşı karşıya kalabilmektedir.  
Çalışmanın amacı; çocukların cinsel istismar olgusu ile nasıl tanıştığı, aile 
durumlarının nasıl olduğu, bilişsel kapasitelerinin ne durumda olduğu ve 
istismarcısı ile nasıl tanıştığının belirlenmesidir.  Bu yönü ile ergenlik 
döneminde bulunan ve sosyal hizmet uzmanı olan araştırmacılar tarafından 
bizzat ifade alma sürecine bilirkişi olarak katılım sağlanan 12 mağdur ifade 
tutanağı incelenmiştir ve çeşitli sonuçlar çıkarılmıştır. Araştırma kapsamı 
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Kırıkkale ili Kahramanmaraş illerinde ikamet eden çocuklardan 
oluşmaktadır. 
Yapılan araştırma neticesinde cinsel istismar olgusu, herhangi bir sosyal sınıf 
veya statü ile tanımlanamamak ile birlikte, istismarın bir sır olarak 
saklanması ve ortaya çıkmaması istismarın yaygınlaşmasına neden 
olabilmekte veya önlenmesini engelleyebilmektedir.  Bu nedenle 
bilirkişilerin katıldığı çocuğun ifadesinin alınma sürecinde hazırlanan 
tutanakların değerlendirildiği bu araştırma ile birlikte, çocuğa yönelik cinsel 
istismar vakaları konusundaki literatüre ve önleyici, koruyucu ve 
destekleyici müdahaleler ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlanması 
hedeflenmektedir. 

1. Giriş 

Cinsel istismar olgusu giderek yaygınlık gösteren ve çocukları hedef alan bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok çocuk, savunmasız ve istismar 
edilmeye açık olarak görüldüğü için istismar olayı ile karşı karşıya kalabilmekte ve 
sürecin mağduru olmaktadırlar. 

Çocuklara yönelik kötü davranma çocuğun örselenmesi ve kullanılması insanlık 
tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte sonuçların görünürlüğü açısından bir o 
kadar da yaşanan kötü muamelelerin gizli kaldığı bir alandır. Çocuk cinsel istismarı 
sosyal ve tıbbi yönleri bulunan önemli bir problemdir (Ovayolu ve ark., 2007). 

Cinsel istismar, yetişkin kimselerin 18 yaşının altındaki bireyleri, cinsel arzu ve 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere güç kullanarak, tehdit veya kandırma yolu ile 
kullanmaları olarak ifade edilebilir. Cinsel istismar olgusu, temas içermeyen cinsel 
istismar, cinsel dokunma, interfemoral (kalçalararası) ilişki, cinsel penetrasyon 
(penisin vajinanın içine girmesi) ve cinsel sömürü şekillerinde gerçekleşebilir  
(Aktepe, 2009). 

Çocuklara yönelik yaşanan cinsel istismar vakaları sonrasında onlarla adli görüşme 
yapma ve çocukların emniyet birimleri tarafından ifadesinin alınması son derece 
önemlidir. Çocukların psiko-sosyal gelişiminin asgari düzeyde olumsuz etkilenmesi 
ve yaşanan travmanın etkilerinin silinmesi açısından sürecin yinelenmemesi, 
yaşanan istismar olayının çocuğa hatırlatılmaması gerekmektedir. Bu da çocukla 
yapılan ilk mesleki görüşmenin ne kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Bu 
nedenle bu çalışma cinsel istismar mağduru olarak emniyet birimlerine getirilen ve 
ifadesi alınan çocukların ifadesine katılım süreci ve katılım sağlanan vakaların 
ifade tutanakları üzerinden yapılan inceleme şeklinde yürütülmüştür. 

2. Çocuğun Cinsel İstismarı  

Çocuğun cinsel istismarı, özellikle bir suç olgusu olarak medyanın yoğun ilgisi 
altına girmiş, bununla birlikte toplumda da son yıllarda konuya olan ilgide artış 
gözlemlenmektedir.  Ancak genel anlamada konunun kapsamlı bir şekilde ele 
alınabildiğini söylemek mümkün değildir. Bu sebeple, bu bölümde genel olarak 
çocuğun cinsel istismarı konusu ele alınacaktır.  

İstismar, genel anlamıyla 18 yaşının altında bulunan çocuklara karşı girişilen ve 
onların zihinsel, fiziksel, duygusal ve toplumsal gelişmelerini zedeleyen her türde 
eylemi içerisine kapsayan bir terim olarak ele alınmaktadır (Zeytinlioğlu, 1991). 
Çocuğun cinsel istismarı, çocuğun bir başkası tarafından cinsel doyum sağlama 
amacıyla istismar edilmesidir (Kutchinsky, 1991). Çocuğun cinsel istismarı 
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genellikler bir yetişkin veya kendisinden yaşça daha büyük veya gelişimsel 
anlamda daha avantajlı bir başka çocuk tarafından işlenebilmektedir (Olafson, 
2011) Bu tanımlar ile birlikte cinsel istismar, yalnızca cinsel organların birleşmesi 
olarak ele alınmamaktadır. Yani çocuğa zarar veren tüm cinsel doyum amaçlayan 
eylemler cinsel istismar kavramının içerisinde yer almaktadır.  Çocuğun cinsel 
istismarı, cinsel şaka ve yorumlardan cinsel saldırılara kadar birçok formu 
içerisinde barındırmakta, sadece yüz yüze etkileşimleri içermemek ile birlikte 
telefon veya internet aracılığıyla meydana gelebilmektedir (Mitchell, Ybarra, & 
Korchmaros, 2014).  Günçe (1991), çocuğun cinsel istismarını üç farklı kategoride 
ele almıştır; 

 Dokunma olmaksızın yapılan istismar (Sözel yolla yapılan istismar, 
teşhircilik, röntgencilik vb.) 

 Dokunmanın yer aldığı istismar (cinsel birleşmeye teşebbüs, tam cinsel 
birleşme, ağız veya cinsel organ teması, sürtünme, okşama, anüsten yapılan 
cinsel temas vb.)  

 Şiddet kullanılarak yapılan cinsel istismar (ırza geçme, vahşet, öldürme vb.) 

Çocuğun cinsel istismarı, fiziksel istismar veya ihmalden daha az karşılaşılan bir 
durumdur. Bununla birlikte çocuğun cinsel istismarı vakalarında damgalanmanın 
sık görülen bir durum olması, cinsel istismarın mağdur üzerinde suçluluk duygusu 
yaratması gibi nedenlerle cinsel istismarı vakalarının yetkililere net bir şekilde 
yansımadığını söylemek mümkündür (Günçe, 1991; Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & 
Lozano, 2002; Olafson, 2011).  Bunun sonucu olarak çocuğa yönelik cinsel istismar 
vakalarının gerçek sıklığı tam olarak bilinememektedir.    

3. Cinsel İstismar Mağduru Çocuğun İfadesinin Alınması: Adli Görüşme ve 
Sosyal Hizmet 

Sosyal hizmet mesleğinin en önemli mesleki araçlarının başında etkili bir görüşme 
süreci gelir. Görüşme sürecinin aktif, verimli ve müracaatçının probleminin doğru 
anlaşılarak geçirilmesi çözüm odaklı yaklaşımların ortaya konulması ve 
uygulanmasının yolunu açacaktır. Erkan (1997)’ e göre de sosyal hizmet 
uygulamalarının başlıca aracı olarak mülakat/görüşme ifade edilmiştir. Başarılı bir 
görüşme süreci sonrasında yapılacak mesleki müdahale dezavantajlı durumda 
bulunan bireyin kendisini daha iyi hissetmesi, güçlenmesi, yaşadığı sorunun 
etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ve kendi kaderini tayin etmesi konularında 
oldukça ciddi bir katkı sağlayacaktır. 

Buradan hareketle cinsel istismar mağduru çocuklar da diğer dezavantajlı gruplar 
gibi sosyal hizmet mesleğinin odağında ve çalışma alanı içerisinde yer alır. 
Örselenmiş, istismar olayından dolayı travma yaşamış olan bu bireylerle yapılacak 
mesleki görüşme/adli görüşme son derece önemlidir. Çocukların cinsel istismarı 
olayını yaşamasından sonra Emniyet birimleri tarafından alınan ifadeleri de bu 
boyutu ile yapılan ilk adli görüşme olarak değerlendirilebilir. Çocuğun kendini 
ifade etmesi, olayın anlaşılması ve ayrıca hukuki olarak istismarcıya yaptırım 
uygulanması açısından ifade alınma süreci önem göstermektedir. 

Cinsel istismar mağduru çocuk ile yapılacak adli görüşmede çocuktan doğru ve 
objektif bilgiler edinebilmek için öncelikle çocuğun güvenini sağlamaya yönelik 
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giriş yapılması ve çocuğun içinde bulunduğu durumun utanılacak bir şey 
olmadığının ifade edilerek yalnızca çocuğun yararı ve iyiliği için orada 
bulunulduğunun açıklanması gerekmektedir. Samimi ilişki ve iletişim ortamının 
sağlanmasından ve bilişsel kapasitenin yeterlilik düzeyi sınandıktan sonra çocuğun 
yaşadığı istismara ilişkin sorular sorulabilir; sorulara başlamadan önce uzman 
personelin amacını vurgulaması son derece önemlidir (Erükçü & Akbaş, 2013). 

Adli görüşme süreci planlanıp gerçekleştirilirken ilerleyen dönemde mağdur 
çocuğun ifadesinin ilgili mahkeme tarafından yeniden talep edilmesi gibi 
durumların göz önünde bulundurulması; ifade alma işleminin sesli ve görüntülü 
kayıt altına alınarak çocuğun yeniden benzer bir sürece girmesine engel olacak 
şekilde detaylı ve mesleki yeterlilikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Zira çeşitli 
adli ve kolluk birimleri tarafından çocuğun yaşadığı cinsel istismar olayının 
yeniden anlatılmasının talep edilmesi, çocuğun psiko-sosyal iyilik halinde olumsuz 
etkiler bırakabilecektir. 

Adli görüşmenin yapıldığı esnada çocuğa yönlendirici sorular sorulmaması, 
kendisinin istediği şekilde olayları anlatması istenmelidir. Ayrıca adli görüşme 
sürecinin gizlilik esnasında ve çocuğun profesyonele karşı kendisini rahat/açık 
ifade etmesi için fiziki olanakların uygun olduğu bir ortamda/odada 
gerçekleştirilmesi gerekir. Yapılan görüşmede uzmanın kişisel düşüncelerini 
vakaya dahil etmemesi, muhtemel olumsuz tepkilerini kontrol etmesi ve 
mağdura/mağdurun ailesine karşı suçlayıcı bir tavır almaması mesleki etiğin 
olmazsa olmaz unsurudur. 

Cinsel istismar durumunun yaygın bir sorun olması Kamu ve bu alanda etkin 
uygulamalar yapan UNICEF gibi Uluslararası kuruluşları da harekete geçirmiştir.  
Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve UNICEF Türkiye tarafından hazırlanan 
‘’Çocuklarla Adli Görüşme için Rehber’’ isimli yayında çocukla yapılacak 
görüşmenin aşamalarına yer verilmiştir. Çocuklarla Adli Görüşme İçin Rehber 
(2014)’ e göre:  

 Çocukla görüşmeye hazırlanmak 

 Çocuğun gelişim aşamalarını dikkate almak 

 Çocuğu görüşmeye hazırlanmak 

 Görüşmenin başlaması, tanışmak 

 Süreç hakkında bilgilendirme 

 Güven tesis etmek 

 İyi bir dinleyici olmak 

 Görüşmeyi sonlandırılmak gibi başlıkların takip edilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır (Çocuklarla Adli Görüşme İçin Rehber, 2014:47-49). 

 

Cinsel istismar mağduru çocuğun ifadesinin alınması ve adli görüşmenin 
gerçekleştirilmesi; çocuğun yaşadığı hassas durumu dikkate alarak, çocuğun daha 
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fazla örselenmemesi, iyilik halinin korunması ve uzmanın gizlilik ve etik 
değerlerine bağlı kalarak tamamlaması gerekmektedir. Görüşmedeki öncelikli ve 
ana hedefin ‘’Çocuğun yüksek yararının korunması’’ olduğu göz ardı edilmemelidir. 

4. Yöntem  

Çalışmanın amacı; çocukların cinsel istismar olgusu ile nasıl tanıştığı, aile 
durumlarının nasıl olduğu, bilişsel kapasitelerinin ne durumda olduğu ve 
istismarcısı ile nasıl tanıştığının belirlenmesidir.  Bu yönü ile sosyal hizmet uzmanı 
olan araştırmacılar tarafından 2014-2017 yılları arasında bizzat ifade alma 
sürecine bilirkişi olarak katılım sağlanan 12 mağdur ifade tutanağı incelenmiştir. 
Nitel araştırma olarak gerçekleştirilen çalışmanın kapsamı Kırıkkale ve 
Kahramanmaraş illerinde ikamet eden çocuklardan oluşmaktadır. 

Nitel araştırma yöntemi ile taranan ifade tutanakları; mağdurun cinsiyeti, yaşı, 
eğitim durumu, aile durumu, uzmanın olay ilişkin görüşü, cinsel istismarın boyutu, 
istismarcının cinsiyeti, istismarcı ile nasıl tanışıldığı ve istismarcısından şikayetçi 
olma durumu gibi değişkenlerine göre kategori ve alt kategorilere ayrılarak 
betimsel bir analiz ortaya koymuştur.  

5. Bulgular  

Tablo 1. Cinsel istismar mağdurlarının cinsiyet ve eğitim durumuna göre dağılımı 
Cinsiyet F % 
Kız 11 %91.66 
Erkek 1 %8.33 
Eğitim durumu F % 
İlkokul 0 %0 
Ortaokul 2 %16.7 
Lise 6 %50 
Okula Devam Etmeyen 4 %33.3 

Araştırma sonucunda; çocukların 11 tanesinin (%91,66) kız çocuğu, 1 tanesinin 
(%8,33) ise erkek çocuğu olduğu belirlenmiştir.  Araştırmada elde edilen bir diğer 
bulguya göre göre ise çocukların 6’sının (%50) liseye devam ettiği, 2’sinin ise 
ortaokula devam ettiği tespit edilmiştir. Okula devam etmeyen çocukların sayısı ise 
4 (%33.3) olarak saptanmıştır. İfadeleri alınan çocuklardan ilkokula devam eden 
çocuk bulunmamaktadır. Buna göre çocukların eğitim görenlerinin tamamının 
ortaokul ve üstü çağındaki çocuklardan oluştuğu diğer çocukların ise okula devam 
etmedikleri söylenebilmektedir. 

Tablo 2. Cinsel istismar mağdurlarının cinsiyet ve yaş aralığına göre dağılımı 
 
Cinsiyet 

Mağdurun Yaşı 

14 Yaşında 15 Yaşında 16 Yaşında 
Kız 3 (%25) 4 (%33.33) 5 (%33.37) 
Erkek 0 (%0) 1 (%8.3) 0 (%0) 

Araştırmada, çocukların aşlarının 14 ile 16 yaş arasında değişiklik gösterdiği, 
ortalamasının ise 15,7 olduğu bulunmuştur. Kız çocuklarının üç tanesi 14, dört 
tanesi 15 son olarak ise 5 tanesinin 16 yaşında olduğu, araştırmada 
değerlendirilen bir erkek çocuğun ise 15 yaşında olduğu belirlenmiştir. Mitchell, 
Ybarra ve Korchmaros’un (2014) gerçekleştirdiği araştırmada cinsel istismar 
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öağduru çocukların genellikle 14-17 yaş aralığında olduğu yönünde olduğu 
yönünde bulgular saptanmıştır. Buna göre bu araştırmanın bulgularının bazı 
araştırmalarla örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

Tablo 3. Cinsel istismar mağdurlarının aile durumu ve uzmanın mağdur hakkındaki görüş 
durumuna göre dağılımı 

Aile durumu F % 
Anne-Baba ile yaşamakta 7 %58.33 
Koruma ve Bakım altında 4 %33.33 
Anne-babası ayrı yaşamakta 1 %8.33 
Uzmanın mağdur hakkındaki görüşü F % 
Zihinsel yeterliliğe sahip 10 %83.33 
Zihinsel yeterliliğe sahip değil 2 %16.66 

Ortaöğretim döneminde bulunan 12 çocuktan 8 tanesinin (% 66,7) anne, babasının 
sağ olduğu ve birlikte yaşadıkları; 4 çocuğun (%33,3) ise sosyal hizmet 
kuruluşlarında koruma ve bakım altında olduğu belirlenmiştir. Bilirkişi olarak 
araştırmacılar tarafından ifade alma sürecine katılım sağlanan 12 çocuktan 2 
tanesinin (%17) mental retardasyonlu olabileceği kalan 10 tanesinin (% 83) ise 
olay ve olguları anlayabilecek ve onlara anlam yükleyebilecek bilişsel seviyeye 
sahip olduğu görüşü beyan edilmiştir. 

Tablo 4. Cinsel istismar mağdurlarının cinsel muayene durumu ve mağdur hakkında 
yapılan işlem durumuna göre dağılımı 

Cinsel muayene durumu F % 
Var 5 %41.66 
Yok 7 %58.33 
Mağdur ile ilgili yapılan işlem F % 
Ailesine teslim edildi 8 %66.66 
Sosyal hizmet kuruluşlarına teslim edildi 4 %33.33 

5 çocuk (%41,66) tıbbi açıdan cinsel muayenesinin yapılmasını kabul ederken 7 
çocuk (%59,33) kabul etmemiştir. İfade süreci ve işlemleri tamamlanan 
çocuklardan 8’ i (% 66,66) ailesi ve babaanesi ve 4 çocuk da (%33,33) sosyal 
hizmet kuruluşlarına teslim edilmiştir. 
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Tablo 5. Cinsel istismar mağdurlarının maruz kaldığı cinsel istismar türü, istismarcıdan 
şikayetçi olma durumu ve fail ile olan ilişkisine ilişkin dağılım 

Cinsel istismar türü F % 
Dokunma olmaksızın yapılan cinsel istismar 1 %8.33 
Dokunmanın yer aldığı cinsel istismar 7 %58.33 
Şiddet kullanılarak yapılan cinsel istismar 0 %0 
Cinsel istismar yok 4 %33.33 
İstismarcıdan şikayetçi olma durumu F % 
Evet 5 %41.66 
Hayır 7 %58.33 
Fail ile olan ilişkisi F % 
Sosyal medya aracılığıyla tanışmış 2 %16.66 
Arkadaş aracılığı ile tanışmış 5 %41.66 
Akraba çevresinden birisi 2 %16.66 
Olağan tanışma 2 %16.66 
Mağdurun arkadaşı 1 %8.33 

Cinsel istismarın boyutuna bakıldığında çocuklardan 4 tanesi (%33,3) herhangi bir 
cinsel istismar olayının yaşanmadığını beyan etmiş, 2 çocuk (%16,6) ters ilişki 
şeklinde istismar edildiğini ifade etmiş, 3’ ü (%25) sürtünme yolu ile cinsel 
istismarın gerçekleştiği, 2’ si (%16,6) normal yollardan cinsel ilişki şeklinde 
olduğunu ve 1 tanesi (%8,3) de telefon ve sosyal medya üzerinden cinsel içerikli 
taciz edici mesajlar aldığını belirtmiştir. 

İstismar eden ya da ettiği iddia edilen bireylerin 12’ sinin de erkek olduğu 
belirlenirken mağdurların 7’ si (%58,33) iddiaya konu olan bireylerden şikayetçi 
olmazken 5 tanesi (%41,66) şikayetçi olduğunu ifade etmiştir. İstismarcıların 5’ i 
(%41,66) mağdurların arkadaşı, 2’ si (%16,6) akrabası, 2’ sinin (%16,6) olay günü 
rastgele tanışılan kimseler olduğu, 2’ si (%16,6) ile sosyal medya üzerinde tanışma 
gerçekleştiği ve 1 tanesinin de (%8,3)  çocuğun erkek arkadaşı olduğu 
belirlenmiştir. 

6. Tartışma 

Çocuk cinsel istismarına ilişkin daha önce yapılan araştırmalar ve literatüre 
bakıldığında özellikle 20. Yüzyıldan itibaren artış göstermekle birlikte çocuğun 
cinsel istismarını ele alan birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Finkelhor ve 
arkadaşlarından aktarılana göre araştırmanın yapıldığı son 1 sene içerisinde 
Amerika’daki 10-13 yaş arasındaki çocukların %2.8’inin, 14-17 yaş aralığındaki 
çocukların ise %9.3’ünün cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilmiştir.  

Genelde ise 14-17 yaş aralığındaki çocukların %15.8’inin cinsel istismara maruz 
kaldığı belirtilmektedir. (Mitchell, Ybarra ve Korchmaros, 2014).  Türkiye’de 
yapılan bir araştırmada ise mevcut cinsel istismar vakalarının %59.63’ünde 
mağdurun çocuklar olduğu,  çocuk mağdurların ise %70’ini 11 yaş üstü çocukların 
oluşturduğu saptanmıştır (Gölge ve Yavuz, 2007).  Türkiye’de yapılan bir başka 
araştırmada ise 2006-2012 yılları arasında Adalet Bilgi Sistemine kayıtlı 150 vaka 
incelenmiş, bu vakalarda mağdurların %71.6’sının  14-17 yaş aralığında oldukları, 
%88.3’ünün  kız çocuklarından oluştuğu ve %52.9’unun okula devam etmedikleri 
saptanmıştır.  (Küçük, 2016).   
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Yapılan araştırmalar kız çocuklarının erkek çocuklara göre daha fazla cinsel 
istismara maruz kaldıkları yönünde bulgular sunmaktadır (McMaster, Connolly, 
Pepler ve Craig, 2002; Mitchell, Ybarra ve Korchmaros, 2014; Briggs, 2014; Bilgin, 
2015; Küçük, 2016).  Olafson’un  (2011), birçok ülkede çocuğun cinsel istismarı 
oranlarının kız çocuklarda %7’den %36’ya, erkek çocuklarda ise %3’ten %29’ya 
değişmektedir. Çocuğun cinsel istismarı vakalarında, genellikle failler erkek 
olurken kız çocukları mağdur durumda olmaktadır. Kız çocukları cinsel istismarın 
en çok cinsel temas biçimine maruz kalmakta, erkek çocukları ise daha çok sözel 
saldırılara maruz kalmaktadır (McMaster ve diğerleri, 2002). 

Erken çocukluk dönemindeki çocukların daha büyük yaşlardaki çocuklara göre 
daha savunmasız ve daha kolay yönlendirilebilir olmalarına rağmen cinsel istismar 
vakalarının çoğunlukla 14-17 yaş aralığında gerçekleşmesi çocukların cinsel 
meraklarının kötüye kullanımı ile açıklanmaktadır.   Yine buna bağlı olarak  
mağdurların rızası ile gerçekleşen cinsel istismar vakalarının çoğunlukla 12-18 yaş 
aralığında gerçekleştiği bilinmektedir (Gölge ve Yavuz, 2007). 

Çocuğun cinsel istismarı vakalarında çocukların failleri ile daha önceden tanışmış 
olma ihtimalleri bulunmaktadır. Yapılan bir araştırmada çocukların %70.62’sinin 
olay öncesinde faili ile tanışıklığının bulunduğu tespit edilmiştir (Gölge ve Yavuz, 
2007). 

Çocuğun cinsel istismarı , ne yoksullukla ne etnik köken ile, ne cinsiyetle ne de 
sosyo-ekonomik statü ile bağdaştırılabilen bir konu değildir (Finkelhor, 1994). 
Bununla birlikte yapılan bazı araştırmalarla birlikte çocuğu cinsel istismar riski 
altında bırakan durumlar ele alınmıştır. Örneğin, engelli çocukların herhangi bir 
engeli olmayan çocuklara göre, tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların çift 
ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklara göre, annesi hasta, engelli veya bağımlı olan 
çocukların bunlardan herhangi birisine sahip olmayan anneye sahip çocuklara 
göre daha fazla risk altında olduğu saptanmıştır (Olafson, 2011). Bunlarla birlikte 
özellikle koruyucu, destekleyici tutuma sahip ve kırıcı davranışlarda bulunmayan 
ebeveynlere sahip çocukların cinsel istismardan daha az etkilendiği yönünde 
bulgular mevcuttur (Olafson, 2011).  

Cinsel istismar vakaları, genellikle öğretmenlere, toplum sağlığı merkezlere ve adli 
birimlere yansımakla birlikte, birçok vakanın raporlaştırılamadığını söylemek 
mümkündür. Bu sebeple raporlaştırılan vakalar üzerinde yapılacak çalışmalar 
tanımlayıcı, önleyici, destekleyici, koruyucu müdahale yöntemleri sunulması 
açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada adli birimlere yansıyan vakalarda 
hazırlanan ifade tutanaklarının incelenmesi yoluyla çocuğa yönelik cinsel istismar 
ile ilgili literatüre katkı sağlanması beklenmektedir.  

7. Sonuç ve Öneriler 

Çocuğun cinsel istismarı, herhangi bir sosyal sınıf veya statü ile tanımlanamamak 
ile birlikte, istismarın bir sır olarak saklanması ve ortaya çıkmaması istismarın 
yaygınlaşmasına neden olabilmekte veya önlenmesini engelleyebilmektedir. Bu 
sebeple bilirkişilerin katılığı çocuğun ifadesinin alınma sürecinde hazırlanan 
tutanakların değerlendirildiği bu araştırma ile birlikte, çocuğa yönelik cinsel 
istismar vakaları konusundaki literatüre ve önleyici, koruyucu ve destekleyici 
müdahaleler ve politikalar geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.  
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Bu araştırmanın sonucunda çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarında 
mağdurların genellikle kız çocuklarından oluştuğu ve genellikle 14-16 yaş 
aralığında oldukları, çocuğa yönelik cinsel istismar faillerin erkeklerden oluştuğu, 
cinsel istismar türleri içerisinde dokunmanın yer aldığı cinsel istismarın ilk sırada 
yer aldığı saptanmıştır. Yine bu araştırmaya göre cinsel istismar mağduru 
çocukların, failleri ile sosyal medya, arkadaş veya akraba aracılığıyla tanıştıkları, 
yine cinsel istismarın çocukların arkadaşları tarafından gerçekleştirilebildiği 
belirlenmiştir. Buna göre çocuklar, hem tanıdıkları hem de arkadaşları, akrabaları 
veya sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları kişiler tarafından cinsel istismara maruz 
kalabilmektedir. Araştırmada yer alan tutunaklarda herhangi bir ensest vaka yer 
almamaktadır.  

Araştırmada 8 çocuğun cinsel istismara uğramasına rağmen faillerden şikayetçi 
olan çocuk sayısının 5 olması dikkat çeken bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çocukların şikayetçi olmamalarının nedenleri arasında damgalanma korkusu veya 
yasal hakları konusunda bilgi eksikliği gibi nedenler yatabilmektedir.  

Yine bu araştırmaya göre çocuğun ifadesinin alınmasından sonraki süreçte çocuk 
ile ilgili aileye teslim edilme veya kuruluş bakımına alınma seçeneklerinin 
uygulandığı görülmektedir. Araştırmada yer alan çocuklardan korunma 
kararlıların kuruluşa teslimi dışında, diğer tüm çocuklar hakkında 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bakım herhangi bir karar alınmadığı tespit 
edilmiştir. Cinsel istismar mağduru çocukların cinsel istismara uğramamış 
çocuklara göre daha fazla korku, depresyon, hiperaktivite, intihar, gerileme, duygu 
bozukluğu, yeme ve içme bozuklukları riski altında olduğu belirtilmektedir 
(Anderson, Mangels ve Langsam, 2004).  

Araştırmada elde edilen veriler ve sonuçlar doğrultusunda: 

 Özellikle kız çocuklarını kapsayıcı bir biçimde okul merkezli eğitim 
programları yoluyla korunma ve cinsel istismar biçimleri, çocuk ve insan 
hakları, medya okuryazarlığı gibi konularda çocukların ve ebeveynlerin 
eğitilmesi, çocuğun cinsel istismarı konusunda toplumsal bilginin 
arttırılması, 

 İnsan ve toplum odaklı çalışmalar yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşların ev ziyaretleri 
programları ile ebeveynlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi, 

 Cinsel istismar olgusunun erken anlaşılması ve koruyucu-destekleyici 
sosyal hizmet müdahalesi yapılabilmesi ve çocuğun korunmasına katkı 
sağlaması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ‘’Okullarda Sosyal 
Hizmet Uygulaması’’ nın ivedilikle başlatılması ve okullara Sosyal Hizmet 
Uzmanı istihdamının sağlanması, 

 Çocuğun ifadesi alınması sürecinden sonra çocuğa yönelik koruma 
tedbirlerinin daha sık alınması ve çocuğun sosyal, fiziksel, psikolojik ve 
ruhsal sağlığı izleyici müdahale yöntemlerinin ve hizmetlerin geliştirilmesi,  

 Cinsel istismar mağduru çocuklara yönelik 5395 sayılı çocuk koruma 
kanununda yer alan tedbir kararlarından bakım tedbiri yanı sıra aileye 
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teslim edilen çocuklar hakkında danışmanlık ve sağlık tedbiri kararlarına 
daha sık başvurulması önerilmektedir.  
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