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ÖZ

Ergenler için modern tehlike: Çevrimiçi flörtten cinsel istismara
Amaç: İnternet bilgiye erişimi kolaylaştıran önemli bir iletişim aracıdır. Türkiye’de özellikle gençler arasında 

sosyal medya kullanımı hızla artmaktadır. Bu nedenle ergenlik dönemindeki çocuklar çevirimiçi istismara 

maruz kalma açısından riskli grupta yer almaktadır. Bu çalışmada cinsel istismara uğrayan gençlerde 

istismar aracı olarak İnternetin kullanımı, sonuçları, bireysel ve ailesel özellikleri incelenmiştir. 

Yöntem: Çalışma Ocak 2011-Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara Çocuk İzlem Merkezine başvuran 3429 

vaka ile yapılmıştır. Vaka dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, 135 çocuğun istismarcısı ile İnternet 

aracılığıyla tanıştığı tespit edilmiştir. 

Bulgular: Vakaların %94.8’i kız, yaş ortalaması 15.61’dir. Mağdurların %71.1’i penetrasyona maruz kalmış olup 

%40.0’ında istismara ilişkin fiziksel bulgu görülmüştür. Ayrıca mağdurların %11.1’inin gebe kaldığı saptanmıştır. 

Bununla birlikte, düşük sosyo-ekonomik düzey (%97.8), ebeveynlerinin eğitim düzeyinin düşüklüğü 

(%59.3) gibi çeşitli ailesel risk faktörleri belirlenmiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak, risk altındaki gruplarda güvenli İnternet kullanımı eğitimleri, siber zorbalıkla 

mücadele çalışmalarının yaygınlaşması ve sağlıklı flört ilişkisine yönelik eğitimler bu tür olumsuzlukları 

önlemede faydalı olabilir.

Anahtar kelimeler: Ergen, çevrim-içi flört, cinsel istismar, İnternet, siber zorbalık

ABSTRACT

A modern danger for adolescents: from online flirtation to sexual abuse
Objective: The Internet is an important communication tool facilitating access to information. Use of 

social media has been rapidly increasing among young people in Turkey. Thus, adolescents could be 

regarded to be at risk of online sexual abuse. This study evaluates Internet use as a means of child 

sexual abuse, looking at the reasons and personal and familial characteristics. 

Method: The study was performed with 3429 cases that presented to the Child Follow-up Center with 

the claim of child sexual abuse between January 2011 and December 2015. The case files were reviewed 

retrospectively and it was determined that 135 children had met with the abuser via Internet. 

Results: The vast majority (94.8%) of these 135 cases were female and the victims’ mean age was 15.61 

years. It was found that 71.1% of the victims were exposed to penetration, and it was detected that 

40.0% of the victims had physical signs of abuse. In addition, 11.1% of the victims were found to be 

pregnant. Also, low levels of socioeconomic status (97.8%) and of parents’ education (59.3%) were 

identified as familial risk factors. 

Conclusion: Education about safe use of the Internet, dissemination of interventions against 

cyberbullying, and conscious Internet use in populations at risk can be useful in preventing potential 

negative outcomes.
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GİRİŞ

Günümüzde İnternet bilgilenme, işlem yapma, eği-
tim, haberleşme ve eğlenme işlevi ile birlikte 

önemli bir sosyalleşme aracıdır (1,2). Türkiye İstatistik 
Kurumunun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırmasına göre İnternet kullanan bireylerin 

%82.4’ü en çok sosyal medya üzerinde profil oluştur-
makta, mesaj göndermekte veya fotoğraf vb. içerik 
paylaşmaktadır (3). Özellikle ergenler İnterneti, çevri-
miçi oyun oynama, sohbet etme ve yeni arkadaşlar 
edinme gibi çeşitli amaçlarla kullanmaktadır (1,4,5).
 Bilindiği üzere, ergenlerin gelişim dönemleri sebe-
biyle beğenilme, arkadaş edinme veya cinsellikle ilgili 
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bilgilenme gibi çeşitli gelişimsel ihtiyaçları bulunmak-
tadır (6). Ergenler için bu ihtiyaçların giderilmesinde 
bir araç olarak görülebilen İnternet önemli riskleri de 
beraberinde getirmektedir. Siber zorbalığa maruz kal-
ma ve yeni kişilerle tanışmak isterken cinsel istismarcı-
larla karşılaşma İnternetin bu risklerinden en belirgin-
leridir (7-11). Bir araştırmada kız ergenlerin %13.7’sinin, 
erkeklerin de %9.2’sinin flört ilişkilerinde çevrim-içi 
cinsel istismara maruz kaldıkları saptanmıştır (7). Yine 
ergenlerle yapılan bir çalışmada çevrim-içi mağduriyet 
oranının %27.0 olduğu, cinsel taciz oranının ise kızlar-
da %16.0, erkeklerde ise %5.0 olduğu bulunmuştur (8). 
10-17 yaş arası 210 çocukla yapılan bir çalışmada ise 
çocukların yaklaşık %14.0’ının İnternetten tanıştıkları 
kişilerle yakın ilişki yaşadıkları belirlenmiştir (5). Adli 
alanda çalışan 2574 kişi ile yapılan araştırmada da 
İnternet kaynaklı cinsel istismar mağduriyetlerinin 
kayıtları geriye dönük olarak incelenmiş ve 129 ergene 
yönelik cinsel suç işlendiği saptanmıştır (12). Aynı araş-
tırmada mağdurların 12-17 yaş arasında değiştiği ve en 
çok 13-15 yaş arasındakilerin mağdur olduğu, mağdur-
ların %75.0’ının kız olduğu, istismarcıların da 
%99.0’ının erkek olduğu belirlenmiştir.
 Çocukluk dönemi cinsel istismar olaylarının bir kıs-
mı çevrimiçi olurken bazı istismarlar da yüz yüze 
devam edebilmektedir (13). Bir çalışmada mağdurların 
%74.0’ının İnternetten tanıştığı kişilerle buluştuğu, bu 
kişilerle buluşan ergenlerin %89.0’ının cinsel istismara 
uğradığı ve penetrasyon oranının %71.0 gibi yüksek 
oranlarda olduğu saptanmıştır (12). Buna karşın, ergen-
ler İnternet aracılığıyla maruz kaldıkları cinsel istismarı 
utanma gibi sebeplerle bildirmemekte, ergenlerin 
%10.0’ından daha azı yasal birimler, servis sağlayıcıla-
rı gibi otoritelere bildirimde bulunmaktadır (14).
 Türkiye’de ergenlerin İnternetten arkadaş/sevgili 
edinmelerine yönelik herhangi bir araştırmaya ulaşıla-
mamış olup, çalışmaların ergenlerin problemli İnternet 
kullanımına (4,15) ve siber zorbalık üzerine yoğunlaş-
tığı görülmektedir (16-18). Sadece bir çalışmada 
İnternet aracılığıyla cinsel istismara maruz kalan 
çocukların psikiyatrik değerlendirmesi yapılmış ve 
İnternet gibi dijital bir araç dışında istismarcı ile tanışıp 
cinsel istismara maruz kalan mağdurlara oranla, istis-
marcı ile İnternetten tanışıldığı ve/veya olay 

öyküsünde istismarcının dijital bir araç kullandığı 
olgularda psikopatoloji gelişme olasılığının 4.2 kat art-
tığı saptanmıştır (19). Yurt dışı kaynaklı alanyazında 
ise ergenlerin İnternetten arkadaş/sevgili edinmeleri ve 
cinsel istismara uğramaları konusunda kısıtlı sayıda 
çalışma mevcuttur. Özellikle, ergenlerin hangi davra-
nışların cinsel istismar olduğunu bilmemelerinden 
veya çevrim-içi sohbet ile istismarcıya duygusal yakın-
lık duymalarından kaynaklı çevrim-içi cinsel mağduri-
yet oranı net olarak bilinememektedir (11,12). Bununla 
birlikte, çevrim-içi istismarcıların şiddet dışında başka 
taktiklerle ergenleri kandırmaları da ergenlerin kendile-
rini korumalarına veya olayın önemini anlamalarına 
engel olabilmektedir (20). Örneğin, Wolak ve arkadaş-
larının (20) çalışmasında istismarcıların sadece 
%5.0’ının mağdura şiddet, %16.0’ının da psikolojik 
baskı uyguladığı, istismarcıların bir kısmının cinsellikle 
ilgili asıl amaçlarını gizlediği, yaşlarına, fiziksel görün-
tülerine ve gerçek kimliklerine dair yalan söyledikleri 
belirlenmiştir. Aynı araştırmada mağdurların istismar-
cıyla evden kaçma oranı %24.0, alkol ve madde kulla-
nımına zorlanma oranı da %40.0 olarak saptanmıştır.
 İhmale maruz kalma ve ebeveyn izleminin düşük 
düzeyde olması, İnternet mağduriyetlerinde ve 
İnternetten tanışılan kişilerle görüşmede etkili faktörler 
olabilmektedir (8,10). Alanyazında ailesiyle çatışma 
veya sorun yaşayan kızların İnternette tanıştığı kişilerle 
yakın ilişki kurma olasılıklarının aileleriyle sorun yaşa-
mayanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır (5). 
Benzer olarak, bir başka çalışmada da 14-17 yaş arası 
(n=2238) ergenlerle anket çalışması yapılmış ve erkek-
lere oranla kızların, parçalanmış aileye sahip ergenle-
rin, yabancı kökenli olanların, homoseksüel veya 
biseksüel olanların ve algılanan sosyal destek düzeyi 
düşük olanların çevrim-içi cinsel tacize daha fazla 
maruz kaldıkları belirlenmiştir (11). Yine başka bir 
çalışmada erkek ergenlerin %45.0’ının kız ergenlerin 
de %41.0’ının İnternetten tanıştıkları kişilerle görüş-
tükleri, İnternetten tanıştıkları kişilerle görüşen kızların 
%4.5’inin, erkeklerin de %7.1’inin cinsel tacize maruz 
kaldığı, görüşen kız ve erkek ergenlerin yaklaşık 
%1.0’ının cinsellik için para veya hediye aldığı öğrenil-
miştir (8). İlgili araştırmada kız olmanın, fiziksel ve cin-
sel ist ismara maruz kalmanın, ai lede alkol 
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kullanımının, İnternet kullanım süresinin fazla olması-
nın, öz-bildirime dayalı duygusal ve antisosyal davra-
nış sorunların çevrim-içi mağduriyetle düşük düzeyde, 
riskli çevrim-içi davranışların da güçlü düzeyde ilişkili 
olduğu saptanmıştır. De Santisteban ve Gámez-
Guadix’in (21) çalışmasında ise İnternette cinsel tacize 
uğrayan ergenler ile istismarcılarla cinsel etkileşime 
giren ergenlerin farklı özellikler sergileyebildikleri, her 
iki gruptaki ergenlerin ortak özelliklerinin ise yaşça 
daha büyük olma, depresyon belirtileri sergileme, siber 
zorbalığa maruz kalma, tanımadığı kişilerle arkadaş 
olma, sohbet etme ve İnternette daha fazla zaman 
geçirme olduğu belirlenmiştir.
 Türkiye’de evden İnternete erişim imkanının 
%73.1, İnternet kullanan bireylerin de %61.2 oranın-
da olduğu ve çevrim-içi tanışma ile cinsel istismara 
maruz kalan çocuklara dair Türkiye’de herhangi bir 
araştırmanın olmadığı göz önüne alındığında bu 
konuda yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır (3). Bu 
sebeplerle, bu çalışmanın amacı İnternetten tanışan ve 
cinsel istismara maruz kalan çocukların cinsel istismar 
olaylarının özelliklerini, bireysel ve ailesel özelliklerini 
incelemektir. 

 YÖNTEM

 Çalışma için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Etik 
Kurulundan izin alınmış olup çalışmada Ocak 2011- 
Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara Çocuk İzlem 
Merkezine adli görüşme amacıyla getirilen 3429 çocu-
ğun dosyası geriye dönük taranmıştır. Adli muayene, 
tanık veya mağdur beyanı ile istismarcı ile İnternetten 
tanıştığı belirlenen olgular çalışmaya dahil edilmiştir. 
Mağdurun istismarcı ile İnternetten tanışmamış olması 
da çalışmada dışlama ölçütü olarak belirlenmiştir. Bu 
kapsamda, çalışmada adli muayene, tanık veya mağ-
dur beyanı ile İnternetten tanışıp cinsel istismara uğra-
dığı iddia edilen 135 çocuk yer almaktadır. Bu olgu 
sayısı, geriye dönük taranan 3429 dosyanın %3.9’udur. 
İnternetten tanışıp istismara uğrayan çocukların 
%94.8’i (n=128) kız, %5.2’si (n=7) erkektir. 
Mağdurların yaş aralığı 9-18 yaş arasında değişmekte 
olup yaş ortalaması ise 15.61‘dir (SS=2.12).

 Veri analizi betimleyici istatistikler kullanılarak ana-
liz edilmiştir. Analizlerde SPSS 18.0 istatistik programı 
kullanılmıştır.

 Veri Kaynakları

 Mağdur İfade Tutanağı: Cinsel istismara maruz 
kalan veya şüphesi olan çocukların adli görüşme esna-
sında olaya dair verdikleri bilgilerin kayıt edildiği adli 
tutanaktır. Bu tutanakta özellikle şüphelinin kimliği, 
tehdit veya şiddette bulunma durumu, istismar türü ve 
şekli gibi suç unsurlarına dair temel bilgiler yer almak-
tadır.

 Aile Görüşme Formu: Merkeze ebeveynleriyle 
gelen çocukların ebeveynleri ile yapılan aile görüşme-
sinde kullanılan standart formdur. Bu formda ebe-
veynlere (örn., medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma 
durumu), mağdur çocuklarına (örn., okul durumu, kro-
nik hastalık varlığı) ve ailesel özelliklerine (örn., sosyo-
ekonomik düzey, ailesel riskler) dair bilgiler bulun-
maktadır. Çalışmada ebeveynlerin merkeze gelmemesi 
sebebiyle 39 (%28.9) mağdurun aile görüşmesinin 
yapılmadığı ve bu nedenle aileye dair bilgilerin kısıtlı 
olduğu belirlenmiştir.

 Adli Muayene ve Psikiyatrik Değerlendirme 
Raporu: Savcılık talimatı doğrultusunda mağdurların 
adli tıp uzmanı ile çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı 
tarafından adli ve ruhsal yönden değerlendirildiği birer 
sayfalık raporlardır. Çalışmada savcılık talimatı doğrul-
tusunda 95 mağdurun (%70.4) adli muayenesinin 
yapıldığı, 74 mağdurun (%54.8) da ruhsal yönden 
değerlendirildiği belirlenmiştir. 

 BULGULAR

 Olaya Dair Bulgular

 İnternetten tanışan mağdurların %71.1’i (n=96) 
penetrasyona maruz kalırken %28.9’u (n=39) taciz mağ-
durudur. Bununla birlikte, mağdurların %5.2’si (n=7) 
cinsel ticarette kullanılırken %94.8’inin (n=128) öykü-
sünde cinsel ticaret bulunmamaktadır.
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 İnternetten tanışan mağdurların %15.7’si (n=21) 
istismarcı tarafından özel bölgelerinin fotoğraf veya 
kamera çekiminin olduğunu belirtmiştir. Bununla bir-
likte, mağdurların %6.0’ı görüntülerinin İnternette 
yayınlandığını, %34.3’ü bu konuda tehdit edildiğini, 
%24.4’ü şiddete maruz kaldığını ve %28.9’u da evlen-
me vaadi gibi çeşitli nedenlerle istismarcı tarafından 
kandırıldığını bildirmiştir (Tablo 1).
 Mağdurların %83.0’ı (n=112) olayı ilk 24 saat içeri-
sinde bildirmemiş olup, olayı altı aydan daha uzun 
süredir saklayanların oranı %21.5’tir (n=29). 
Mağdurların %40.0’ında (n=54) adli tıp uzmanı tara-
fından yapılan muayene sonrası adli bulgu (örn., yara-
lanma bulguları, hymen perforasyonu, gebelik) sap-
tanmış olup, 15 mağdurun (%11.1) olay nedeniyle 
hamile kaldığı belirlenmiştir.
 İstismarcı özellikleri incelendiğinde İnternetten 
tanışan mağdurların cinsiyeti fark etmeksizin istismar-
cıların %100’ü erkektir. İstismarcıların %13.2’sinin 
(n=17) alkol, %11.7’sinin (n=15) madde kullanımı 
öyküsü vardır. İstismarcıların yaş aralığının ise 15-48 
yaş arasında değiştiği ve yaş ortalamasının 21.58 
(SS=5.97) olduğu saptanmıştır.

 Mağdurların Bireysel ve Ailesel Özellikleri:

 Mağdurların bireysel ve ailesel özellikleri Tablo 2’de 
sunulmuş olup bu özellikler incelendiğinde %3.7’sinin 

(n=5) intihar girişimi ve %11.9’unun evden kaçma 
(n=16) ve %8.9’unun (n=12) ebeveynler tarafından 
fiziksel istismara uğrama öyküsünün olduğu belirlen-
miştir (Tablo 2). Yine Tablo 2’de görüleceği üzere, 
mağdurların psikiyatrik muayene sonuçlarına göre 
muayene olan 74 mağdurdan 51 mağdurun (%68.9) 
ruh sağlığının bozuk olduğuna, 16 mağdurun da 
(%21.6) ruh sağlığının bozulmadığına dair çocuk ve 
ergen ruh sağlığı uzmanı tarafından karar verildiği, 
7 mağdurun (%5.2) da psikiyatri polikliniğine kontrole 
gelmediği için psikiyatrik değerlendirme sonucuna varı-
lamadığı belirlenmiştir. Ayrıca, mağdurların %6.7’sinde 
(n=9) mental retardasyon tanısı saptanmıştır.
 Mağdurların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeyi 
incelendiğinde sadece İnternette tanışan üç mağdurun 
(%2.2) orta sosyo-ekonomik düzeyde olduğu, diğerle-
rinin düşük sosyo-ekonomik düzeyde yer aldığı sap-
tanmıştır (Tablo 2). İnternetten tanışan ve ebeveynleri 
ile aile görüşmesi yapılan mağdurların ebeveynlerinin 
%21.9’u çocukla iletişimlerinin kötü düzeyde olduğu-
nu, %43.8’i iletişimlerinin orta düzeyde iyi olduğunu 
ve %34.4’ü de iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca, mağdurların %58.5’inin (n=79) ailesinde risk 

Tablo 1: İnternette tanışan grupta istismar olayının 
özelliklerine ilişkin yüzdeler 

n %

İstismarcının fotoğraf veya kamera çekimi

Evet 21 15.7

Hayır 113 84.3

Görüntüleri Internette yayınlama

Evet 8 6.0

Hayır 126 94.0

Tehdit

Evet 46 34.3

Hayır 88 65.7

Şiddet

Evet 33 24.4

Hayır 102 75.6

Kandırılma  

Evet 39 28.9

Hayır 96 71.1

Tablo 2: İnternette tanışan grupta bireysel ve ailesel 
özelliklerine ilişkin yüzdeler 

n %

İntihar girişimi 5 3.7

Evden kaçma 16 11.9

Ebeveynlerin fiziksel istismarı 12 8.9

Ruh sağlığının değerlendirilmesi (n=74) 126 94

Bozuk 51 68.9

Bozuk değil 16 21.6

Mental retardasyon 9 6.7

Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi

Orta 3 2.2

Düşük 102 97.8

Ebeveyn-çocuk iletişimi (n=96)

Kötü 21 21.9

Orta 42 71.1

İyi 33 34.4

Ailesel risk faktörlerinin varlığı 79 58.5

Ebeveyn kaybı 9 6.7

Ebeveynlerin boşanmış olması 25 17.5

Ebeveynin eğitim düzeyinin düşük olması 80 59.3

Aile içi şiddet 12 8.9

Ailede alkol 18 13.3

Ailede psikiyatrik bozukluk 10 7.4

Ailede kronik hastalık 18 13.3
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faktörlerinin olduğu (örn., tek ebeveyn, ebeveynin eği-
tim düzeyinin düşük olması), mağdurların %6.7’sinin 
(n=9) ebeveyn kaybı yaşadığı, %17.5’inin (n=25) ebe-
veynlerinin boşandığı, %59.3’ünün (n=80) ebeveynle-
rinde düşük eğitim düzeyi, %8.9’unun (n=12) aile için-
de şiddet, %13.3’ünün (n=18) aile üyelerinde alkol 
sorunu, %7.4’ünün (n=10) aile üyelerinde psikiyatrik 
bozukluk ve %13.3’ünün (n=18) ailesinde kronik has-
talık varlığı saptanmıştır (Tablo 2). Mağdurların annele-
rinin sadece %20.0’ının (n=27) çalıştığı, babalarının da 
%8.9’unun (n=12) işsiz olduğu belirlenmiştir. Adli 
görüşme sonrası kurum bakımına alınan mağdurların 
oranı ise %3.7’dir (n=5).

 TARTIŞMA

 Bu çalışmada İnternetten tanışan ve cinsel istismara 
maruz kalan 135 mağdurun istismar olaylarının özel-
likleri ile bireysel ve ailesel özellikleri geriye dönük 
olarak incelenmiştir. Bulgulara göre, mağdurların 
çoğunluğunun kız ve tecavüz mağduru olduğu, yakla-
şık üçte birinin tehdit edildiği ve evlenme vaadi gibi 
nedenlerle istismarcı tarafından kandırıldığı, fotoğraf 
ve video çekimi (%15.7) ile mağdurun tehdit edilebil-
diği, mağdura dair özel görüntülerin İnternette payla-
şıldığı (%6.0) ve çoğu mağdurun istismar olayını 
hemen bildirmediği (%83.0) saptanmıştır. Türkiye’de 
ilk defa yapılan bu çalışma ile elde edilen bu bulgular 
ulaşılabilen alanyazınla kısmen uyumludur. Şöyle ki 
önceki çalışmalarda da mağdurlarla İnternetten tanışan 
istismarcıların tehdit veya kandırma ile mağdurların 
duygusal yakınlık kurmalarını sağlayarak mağdurları 
manipüle ettiği görülmektedir (12,20). Wolak ve arka-
daşları (12) çalışmasında mağdurların dörtte biri erkek 
olup mağduru kandırma oranı %52.0, şiddet varlığı 
%5.0, psikolojik baskı oranı %16.0 ve istismarcı ile 
evden kaçma oranı %24.0 iken bu çalışmada tehdit 
oranı %34.3, şiddet oranı %24.4 ve evden kaçma oranı 
%11.9’dur. Buna göre Türkiye’de istismarcıların mağ-
durları kandırmakla birlikte daha fazla tehdit ettiği ve 
şiddet davranışı sergiledikleri söylenebilir. Bununla 
birlikte, alanyazından farklı olarak bu çalışmada mağ-
durların çoğunluğunun kız olması da erkek mağdurla-
rın bildirim oranlarının kültürel nedenlerden daha 

düşük olmasından kaynaklanabileceğini düşündür-
mektedir (8,12). Bunun sebebi ise ataerkil toplumlarda 
homofobi gibi belirli cinsel inançlar ve ideolojiler 
çocukluk dönemi cinsel istismar bildirimini engelleye-
bilmektedir (22). Türkiye’de 14-19 arası 228 lise öğren-
cisi ile yapılan çalışma sonucuna göre erkeklerin kızla-
ra oranla daha fazla siber zorbalık yaptıkları ve daha 
fazla siber zorbalığa maruz kaldıkları (16) göz önünde 
alındığında cinsel istismara uğrayan erkek mağdurlar 
daha düşük oranda bildirimde bulunmuş olabilirler 
veya siber zorbalığın bu türü cinsiyete göre farklılaşa-
bilir. Bununla birlikte, cinsel istismarcıların çoğunluğu-
nun erkek ve heteroseksüel olması veya kızların erkek 
çocuklarına oranla İnternetten tanışmayı daha çok ter-
cih etmeleri de erkek mağdur oranının düşük olması-
nın bir diğer nedeni olabilir (12,20).
 İnternetten tanıştığı kişi tarafından istismara uğra-
yan ergenlerin çoğunluğunun düşük sosyo-ekonomik 
düzeydeki ailelerden gelmeleri, ebeveynlerinin eğitim 
düzeyinin düşüklüğü ve annelerinin ev hanımı olması 
gibi ailelerinde çeşitli risk faktörlerinin belirlenmiş 
olması bu çalışmanın önemli bir başka bulgusudur. 
Bununla birlikte, bu çalışmada ebeveynlerin bildirimine 
göre bazı olgularda ebeveyn-çocuk iletişimi iyi düzey-
de olarak tanımlansa da bu çocukların da ebeveyn-
çocuk iletişimi kötü düzeyde olanlar gibi İnternetten 
tanıştığı kişiler tarafından istismara maruz kalabileceği 
belirlenmiştir. Bu bulgular ebeveyn-çocuk iletişiminin 
iyi düzeyde olmasının İnternetten tanışma sonucu istis-
mara uğramaya engel olmadığını, başka faktörlerin de 
etkili olabildiğini göstermektedir. Nitekim Helweg-
Larsen ve arkadaşları (8) çalışmasında da ebeveynin 
fiziksel istismarı gibi ebeveyn-çocuk iletişimine yönelik 
bir faktörün çevrim-içi mağduriyetle düşük düzeyde 
ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, İnternetten 
tanışma sonucu cinsel istismara maruz kalmaya ebe-
veyn izleminin düşüklüğü gibi farklı ailesel faktörler yol 
açmış olabileceği gibi çocukların güvenli İnternet kulla-
nımı konusunda farkındalıklarının veya bilgi düzeyleri-
nin düşük düzeyde olmasından da kaynaklanabilir. 
Ancak bu konuda kesin bir görüşe varılabilmesi için 
nedensel araştırmalara ihtiyaç vardır.
 Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 
Birinci olarak, çalışmanın geriye dönük olması 
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sebebiyle bazı mağdurların bireysel ve ailesel özellikle-
rine dair bilgilerin tamamına ulaşılamamıştır. İkinci ola-
rak, çalışmada yer alan bazı mağdurların ebeveynleri-
nin merkeze gelmemesi sebebiyle aile görüşmelerinin 
olmadığı ve ailesel değişkenlere yönelik bilgilerinin 
bulunmadığı belirlenmiştir. Son olarak, bu çalışmada 
karşılaştırma grubunun olmaması da çalışmanın bir 
başka sınırlılığıdır. Bu sebeplerden ötürü, ileri dönük ve 
nedensel araştırmalarla uzmanlar bu çalışmada belirle-
nen olası risk faktörlerini inceleyerek İnternetten tanı-
şan istismarcı ve mağdur profilini net olarak belirleye-
bilirler.
 Sonuç olarak, Türkiye’de ilk kez İnternetten tanış-
ma sonrası cinsel istismara maruz kalmanın incelendi-
ği bu çalışmada mağdurlara dair bireysel ve ailesel 
bazı olası risk faktörleri belirlenmiştir. Bu bulgular ışı-
ğında çocuklarla ve ailelerle çalışan uzmanlar öncelikli 
olarak risk altındaki çocuklara ve ebeveynlerine önle-
me çalışmalarında bulunabilirler. Cinsel istismar mağ-
durlarının riskli davranışlar sergiledikleri (23) ve ebe-
veyn ilgisinin ve okullardaki önleyici müdahalelerin 
ergenlerin siber zorbalıkla ilgili farkındalıklarını artır-
dığı (24) göz önünde alındığında, bu kapsamda riskli 
davranışlar sergileyen ve/veya risk altındaki çocuklara 
güvenli İnternet kullanımı ve cinsel istismarı önleme 
konusunda psikolojik danışmanlar tarafından eğitim 
programı uygulanabilir. Bu programların içeriğinde 
ergenlerin İnternetten tanıştığı kişilerle görüşmelerinin 

cinsel istismara maruz kalma, hamile kalma, cinsel 
sömürüde kullanılma gibi olası sonuçlarından ve teh-
likelerinden, istismarcıların kimliklerini gizleyebile-
ceklerinden ve tehdit, kandırma ve şiddet davranışları 
ile kendilerini manipüle edeceğinden söz edilebilir. 
Ayrıca, bu eğitim programlarında sağlıklı flört ilişkisi-
ne dair çocuklara bilgiler verilerek çevrim-içi olası risk-
li davranışları da azaltılabilir (12).
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