
Çocukları korumak 
için birlikte güçlü olalım!www.dgfpi.de

Bir çocuk cinsel tacize uğrasa 
bunun farkında olur musunuz?

Kız ve erkek çocukların cinsel 
şiddete uğramalarını önlemekte 
yardımcı olabilirsiniz. 

Alman Birliğin Çocuk Tacizi ve İhmali Önleme 
ve Müdahale Derneği ile ilgili Bilgiformu

Bilinçsizlik korku yaratır – 
Bilinçli olmak  güç yaratır!
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Alman Birliğin Çocuk Tacizi ve İhmali Önleme 
ve Müdahale Derneği ile ilgili Bilgiformu

Cinsel taciz nedir? 

Bir yetişkin insan hakimiyetini kullanarak bir kız 
veya erkek çocuğun bilinçsizliğini, güvenini ve 
bağımlı olmasını kendi şahsi çıkarı ve cinsel tatmini 
için suistimal ederse bu cinsel tacizdir.

Bilinçsizlik korku yaratır – 
Bilinçli olmak  güç yaratır!



Çocuğun cinsel tacize uğradığına dair belirtiler
Mesela fail kişi

 bir kız veya erkek çocuğunu kendi cinsel tahriki 
 için eller veya kendini ellettirir ise 
 bir çocuğu kendisi çıplakken veya cinsel hareketler 

 yaparken izlemeye zorlar veya ikna ederse
 çocukları pornografi k hareketler için kullanırsa 

 veya pornografi  gösterirse
 penisini çocuğun baldırlarına, poposuna veya 

 tüm vücuduna ovar veya sürerse
 kız veya erkek çocuğu oral, anal veya vajinal 

 seks’e zorlar veya ikna ederse – yani tecavüz 
 ederse
 kız veya erkek çocuğunu yaptıkları hareketleri 

 gizlemeye zorlarsa



Bilgi

Anneler, babalar, eğitmenler, öğretmenler ve  çocukları 
cinsel tacize karşı aktif  korumak isteyen kişiler için.

Birçok yetişkinler cinsel tacizin,  yabancı  veya uzak-
tan tanıdıkları insanlar tarafından  yönlenen şiddetli ve 
acımasız bir saldırı olduğunu düşünüyorlar.
Bu izlenim yanlış.

Cinsel taciz ve benzeri suçların yaklaşık % 75`inde suçlular 
çocukların tanıdıkları insanlardır. Hatta genelde, kız veya 
erkek çocuğunun sevdiği ve güven duyduğu insanlardır 
(baba, üveybaba, büyükbaba, teyze, dayı, ögretmen, 
kardeş, vs.). Suçluların çoğu erkekdir, fakat erkek ve kız 
çocukları cinsel tacize kadın tarafından`da uğrayabilirler. 
Ayrıca cinsel tacizi yapanlar sadece yetişkinler değildir; 
çocuklar ve gençlerde cinsel saldırı işleyebiliyor.

Çocukları korumak için birlikte güçlü olalım!                



Cinsel tacizi failler önceden planlar ve saldırıların 
yoğunluğu böylece artar.
Faillerin saldırıyı tekrarlamadıkları gayet nadir bulunur.
Çocukların üzerinde tekrarlanan bu cinsel şiddet genel-
de yıllar boyu devam eder, ta ki bir yetişkinin çocukların 
verdiği sinyalleri anlayıp, çocuğa inanıp, olanlara bir son 
verdikleri zamana kadar.

Cinsel şiddet maruz kalan kişi için ve güvendiği insanlar 
için çok acı veren bir tecrübedir.
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Bilinçli olmak güç yaratır!

Bu şekilde kız ve erkek çocuğuyla konuşabilirsiniz:

„Vücudun sana ait, sen önemlisin, kendini korumaya 
hakkın var. Örneğin tek başına yıkanma veya uyuma 
hakkına sahipsin. Ne zaman, nasıl, nerede, kimler 
tarafından dokunulmak istediğine sen karar verebilir-
sin. Senin duyguların önemli. Duyguların sana ait ve 
seni eşsiz kılıyor, duygularına güvenebilirsin. Nasıl 
hissettiğini göster.

Eğerki, endişeli, üzgün, mutlu yada kuşkuluysan bunları 
anlat.

Çocukları korumak için birlikte güçlü olalım!                

Bilinçsizlik korku yaratır – 
Bilinçli olmak  güç yaratır!



Dokunmak her insan için önemlidir. Sevgidolu, hoş ve 
şefkatli dokunuşlar iyi his verir. Bazı dokunuşlar insanın 
canını acıtır.
Bu tür temaslar uygun değildir. Hiç kimse dövülmek, 
tekmelenmek ve itilmek istemez.
Bazı dokunuşlar duygularına uymuyor ve sana garip 
geliyor olabilir, fakat nedenini belki algılıyamıyorsundur.
Bazı duygular seni şaşırtabilir, örneğin çok uzun ve 
sıkıca bir kucaklama.
İlk başlarda gıdıklanmak hoş olabilir, istemediğin halde 
o kişi gıdıklamayı bırakmıyorsa bu sana rahatsızlık 
verebilir.  Bazen yetişkinler çocukları kullanabiliyorlar: 
kendini nasıl hissettiğine önem vermeden sana do-
kunuyorlar. Bu bir arkadaş olabilir yada bir eğitmen, 
spor antrenörü, teyze, kuzen veya annen ve baban. 
Tersi de olabilir: mesela herhangi birisinin  kendisine 
dokunulmasını istediğide vakit. Bunun için bir kız veya 
erkek çocuğunu ikna eder yada zorlayabilir.
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Çocukları korumak için birlikte güçlü olalım!                



Ayrıca bakışlar ve sözler de rahatsız edici, tuhaf ve kırıcı 
olabilir.

Eğer herhangi biri senin ona dokunmasını istiyorsa, yada 
sana hoşuna gitmeyen bir şekilde dokunuyorsa, kendini 
savunabilirsin. „Hayır“ demek senin hakkın.

„Hayır“ demek korku yaratabilir. Yetişkinlerin senin hayır 
demeni umursamadıkları da olabilir. Eğer cinsel tacize 
uğrarsan, bu senin hatan değil.

Güzel sırlar vardır, bu mesela bir süpriz olabilir. Fakat 
kötü sırlar da vardır, bunlar mesela karın ağrısı yaratabilir, 
yada kötü duygular yaratabilir.

Hatta kimseye birşey söylemeyeceğine dahil söz 
verdiysen bile: Kötü sırları başkalarına söyleyebilirsin.

Başına gelenler hakkında konuşabilirsin ve yardım 
isteyebilirsin.
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Cinsel şiddetten haberdar 
olursam ne yapabilirim?

Çocuğa inanın.
Tecrübeler kız ve erkek çocuklarının cinsel şiddeti ge-
nellikle uydurmadıklarını gösteriyor.

Sakin olun.
Kendi paniğiniz yada telaşınız çocuğa sıkıntı verir yada 
tekrar susmasına neden olabilir.

Yetkili yerlere danışın ve hem kendiniz hemde etkili 
olan kız yada erkek çocuğu için yardım isteyin.
Yalnız değilsiniz! Düşünün bir kere: Size kim yardımcı 
olabilir( örneğin arkadaşlarınız, akrabalar vs.)
Profesyonel bir danışmanlık merkezine başvurun!

Çocukları korumak için birlikte güçlü olalım!                



Yardım ve danışma:

N.I.N.A.-Nationale Infoline
Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt
an Mädchen und Jungen
Tel.: 01805-123465
www.nina-info.de

Bağışınızla kız ve erkek çocuklarını korumakta 
yardımcı olabilirsiniz!

Spendenkonto DGfPI e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
Konto      1 131 100
BLZ        370 205 00 

Tercüme için Şermin Kayık`a teşekkür ederiz.
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Irtibat için bize danışın:

DGfPI e.V.
Deutsche Gesellschaft für
Prävention und Intervention
bei Kindesmisshandlung
und-vernachlässigung e.V.
(Çocuk İstismarı ve İhmalı 
Önleme ve Müdahale için 
Alman Birligi)
Sternstraße 58
40479 Düsseldorf

Telefon: 0211 - 4976 80-0
Telefax: 0211 - 4976 80-20
E-Mail: info@dgfpi.de

www.dgfpi.de

Çocukları korumak 
için birlikte güçlü olalım!
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