GÖREVLERİ








Çocuk suçlarını önlemek,
Suça maruz kalan, Suça Sürüklenen ve suç işleyen çocukları korumak ve
topluma kazandırmak,
Çocukları suça iten etkenleri araştırmak alınabilecek önlemleri tespit etmek,
İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında çocuk suçları ile mücadelede görevli
Jandarma personeline bilgi ve eğitim desteği sağlamak,
Korunmaya ve yardıma muhtaç, mağdur, suç işleyen, kaybolan ve bulunan,
okula gönderilmeyen çocuklarla ilgili adli işlemleri yürütmek,
Devriye faaliyetleri esnasında veya kısma getirilen çocuklara millet, yurt ve insan
sevgisini aşılamak,
Aile içi şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili işlemleri yürütmektir.

Aile İçi Şiddet
Çocuk İhmal Ve İstismarı
Çocukların İnternet Yoluyla İstismarı
Kaybolma Kaçırılmalara İlişkin Alınacak Önlemler
Çocukların Suça Sürüklendiği/Maruz Kaldığında Uygulanacak Hareket Tarzları

Aile İçi Şiddet
Şiddet: Güç ve baskı kullanarak insanın bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden
olan bireysel ya da toplu hareketlerdir.
Aile içi şiddet: Kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına, kardeşlerine ya da yakın
akrabalarına yönelik her türlü saldırılardır.
Kadına yönelik şiddet: Kadını; fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı ve ızdırap veren
ya da verebilecek olan, cinsiyete dayalı bir eylemi uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit
etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmaktır. Aile içi şiddetin
önlenmesine yönelik tavsiyeler;







Şiddete maruz kaldığınızda bu hususu saklamayınız, mutlaka ilgili kurumlara, bir
yakınınıza, arkadaşınıza veya güvendiğiniz komşunuza bildiriniz.
Bu kapsamda şiddete maruz kaldığınızda herhangi bir telefondan istediğiniz zaman
ücretsiz “156 Jandarma İmdat” telefonuna ulaşarak yardım isteyebilirsiniz. Bilmelisiniz
ki Jandarma en kısa zamanda yanınızda bulunacaktır.
Şiddetin suç olduğunun yasalarla belirlendiğini unutmayınız.
Suça maruz kalmış bir kadın sizden yardım istiyorsa gerekli desteği veriniz veya en
yakın güvenlik kuvvetine bildiriniz.
Yaşadığınız çevrede; şiddete maruz kalan bir kadın gördüğünüzde veya tespit
ettiğinizde en kısa sürede “156 Jandarma İmdat, 155 Polis İmdat, 112 Acil İmdat, 183
Alo Kadın ve Çocuk Hattı” danışma servislerine bildiriniz.










Şiddete uğramış kadınlara illerde ve ilçelerde bulunan Sosyal Hizmetler İl
Müdürlükleri tarafından psiko-sosyal destek, hukuksal danışmanlık ve ekonomik
yardım yapıldığını unutmayınız.
Bir acil durum çantası hazırlayınız.
Şiddet anında, kaçabilmek için tüm yönleri önceden düşünerek (kapılar, pencereler,
merdivenler vb.) provasını yapınız.
Gidilebilecek yerleri önceden belirleyerek, güvende olacağınız bir ev (annebabasının, arkadaşı ya da akrabasının) bir otel ya da sığınma evi belirleyiniz.
Bireysel bir banka hesabı açtırınız.
Silahların ya da kesici aletlerin olduğu (mutfak gibi) yerlerde tartışmaktan kaçınınız.
Aile içi şiddete maruz kalındığında komşu ve akrabaları haberdar ederek, şiddete
maruz kalma durumunda komşuların ilgili güvenlik birimine haber vermelerini
sağlayınız.

Çocuk İhmal Ve İstismarı
Çocuk istismarı nedir?
Çocuk istismarı: çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen
yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan tüm davranışlardır.
Cinsel istismar, cinsel doyum için çocuğun bir çocuk ya da yetişkin tarafından kullanılması ya
da bir başkasının çocuğu bu amaçla kullanmasına izin vermektir.
ÇOCUK İSTİSMARININ TİPLERİ








Fiziksel
Cinsel
Duygusal
Fiziksel ihmal : Beslenme, giydirme, barınma gereksinimlerinin karşılanmaması
Duygusal ihmal : Sevgi, şefkat, duygusal desteğin sağlanmaması
Tıbbi ihmal : Çocuğun gereksinimi olan tıbbi bakımın yaptırılmaması
Eğitim ihmali : Okula gönderilmemesi, okul ihtiyaçlarının karşılanmaması

FİZİKSEL İSTİSMAR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜREN UNSURLAR











Hastaneye başvurmada açıklanamayan gecikme; lezyonların belirtilen süreden daha
eski dönemde oluştuğunu düşündüren bulgular vardır,
Olayın geçmişi ile ilgili bilgilerin çelişkili olması ve bilgilerin fiziksel bulgularla
uyuşmaması,
Şüpheli olayın birden fazla olması; değişik türde yanık ve yaralanmaların birlikte
bulunması,
Anne babanın kazayı kardeşe veya çocuğun kendisine yüklenmesi,
Çocuğun hastane hastane gezdirilmesi,
Anne babanın çocukken istismara uğrama öyküsü,
Anne babanın çocuktan gerçekçi olmayan beklentileri,
Çocuk aşırı derecede hassas veya tam tersi duyarsızdır,
Çocuğun anne babayı suçlaması,
Tek bir sebebe bağlı çok sayıda yaralanma bulunur. (Çok sayıda sigara yanığı gibi)

CİNSEL İSTİSMAR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜREN UNSURLAR













Çocuğun cinsel bölgesinde sağlık açısından sorun oluştuysa (kızarıklık, kaşıntı ve
ağrı gibi.),
Dokunmaya tepki gösteriyorsa,
Fiziksel herhangi bir neden olmadan baş ve karın ağrıları varsa,
Uzun süreli huzursuz ve saldırgan tavırlar gösteriyorsa,
Düzensiz gece uykuları varsa,
Altını ıslatmaya başladıysa,
Banyo yapma isteği yoğunlaşıyorsa,
Yaşından büyük cinsel davranış ve sözler içerisindeyse,
Cinsel oyunlara yönelimi arttıysa,
Evden kaçmayı düşünüyorsa,
Yemek yeme düzeninde sorun varsa,
İçine kapanıp eskiden yaptığı ve zevk aldığı şeylerden uzaklaşması.

SAYGIDEĞER AİLELER;
Ailelere ve çocuğa bakmakla yükümlü kişiler için çocukların cinsel istismardan korunmasına
yönelik tavsiyeler;





Çocuğunuzun iletişimde bulunduğu kişilerden haberdar olun ve tanıyın,
Çocuğunuzla iletişim kurun,
o Çocuğunuzla her gün konuşun,
o Onu dinleyin. Evet ya da hayır şeklindeki cevapları vereceği sorular sormayın,
o Çocuğunuza “hayır” demeyi öğretin, “hayır” demeye izin verin,
o Çocuğunuza yeterli zamanı ayırın ve birlikte zaman geçirin,
o Karşılıklı güven ve saygı ortamı yaratın. Kendisini rahatsız eden kişiler
hakkında sır saklamamasını öğretin,
o Çocuğunuzun söylemediklerine dikkat edin,
o Çocuğunuza ona güvendiğinizi söyleyin ve hissettirin,
o Aile içerisindeki kuralları ve kısıtlamaları çocuğunuzla birlikte kararlaştırın,
Çocuğunuza örnek olun,
o Çevrenizdekilere saygı ile yaklaşın,
o Çocuğunuzun aile içindeki kurallara saygılı davranmasını sağlayın,
o Çocuğunuzun sınırlarına ve sırlarına saygı gösterin (Çocuğun odasına izinsiz
girmeyin),

Çocuğunuzun kendine ait bir alanının (kendisine ait bir oda vb.) olmasını
sağlayın,
o Çocuğunuzun fikirlerine saygı gösterin. Farklı fikirlere sahip olmasını ve bunu
ifade etmesine izin verin,
“Konuşursan-anlatırsan başın belaya girer” gibi tehdit içeren ifadelere ve kişilere asla
inanmaması gerektiğini anlatın,
Çocuğunuza bedeninin kendisine ait olduğunu öğretin,
Yetişkinlerin mahrem yerlerine dokunmamaları gerektiğini öğretin,
Çocuğunuza fiziksel baskıya uğradığında direnme refleksi kazandırın,
Çocuğunuza bakıcı, öğretmen, güvendiği ya da sevdiği kişilerinde zarar
verebileceğini anlatın,
Vücudunu sevmeyi ve saygı duymayı öğretin,
o








Sevgili çocuklar;






Kimlerin sana dokunup, öpebileceğine ve sarılabileceğine karar verme ve hayır deme
hakkın olduğunu asla unutma,
Vücudun sana aittir. Giyinirken, banyo yaparken ve uyurken gizliliğe sahip olma
hakkın vardır,
İnsanlar birbirlerine çok farklı şekillerde dokunur. Çoğu dokunuş iyi niyetli ve
makuldür,
Bir dokunuşun normal olup olmadığını merak ediyorsan güvendiğin bir insana
sormalısın,
Biri sana uygunsuz biçimde dokunduğunda;
o Hayır de ve o kişiye yaptığından hoşlanmadığını, dokunmasını istemediğini
söyle,
o Hızla o kişiden uzaklaş. Hoşlanmadığın bir şekilde sana dokunan kişiden kaç
ve bir daha bu kişiyle yalnız kalma,
o Yardım iste,
o Seni rahatsız eden hiçbir sırrı saklama,
o Annene, babana, öğretmenine, Jandarmaya ya da sana yardım edebileceğini
düşündüğün başka bir yetişkine anlat,
o Anlattığın kişi sana inanmazsa, güvendiğin bir başka kişiyle konuş. Biri sana
inanıp yardım edene kadar asla vazgeçme,
o “Anlatırsan başın belaya girer” gibi ifadeler kullanan kişilere asla inanma,
o Kendini suçlama ve kimsenin de seni suçlamasına izin verme,
o Herhangi bir telefondan istediğin zaman ücretsiz 156 jandarma imdat
telefonuna ulaşarak yardım isteyebilirsin. Bilmelisin ki Jandarma en kısa
sürede yardımına koşacaktır.

Çocukların İnternet Yoluyla İstismarı
Son yıllarda çocukların internet aracılığı ile taciz ve istismarı yaygın bir sorun haline gelmiştir.
Çocuğun internet yoluyla fotoğraflarının elde edilmesi ve bu fotoğrafların yayınlanması,
online iletişim vasıtaları ile çocukla cinsel içerikli iletişim kurulması, çocuğun kamera
karşısında cinsel içerikli davranışlarda bulunmaya ikna edilmesi vb. taciz ve istismar
yöntemlerinden bazılarıdır. Bu kapsamda çocuklarımızın zararlı internet ortamından
korunmasına yönelik tavsiyeler;






Bilgisayarları evde salon gibi herkesin bulunduğu ortamlara koyunuz.
Bilgisayar ekranının herkes tarafından görülebilmesine dikkat ediniz.
Çocukların internette geçirdiği zamana sınırlama getiriniz.
Bilgisayarlara internet filtreleme ve kontrol programları yükleyiniz.
Çocukların kiminle internet arkadaşlığı kurduğunu öğreniniz.










Çocukların online görüşmelerinin kaydedildiği dokümanları kontrol ediniz.
Girilen sayfaların geçmişinin silinmiş olması çocuğun yanlış şeyler yaptığının
göstergesi olabilir.
Bilgisayarda yaptığınız kontrolleri mümkünse çocuğunuza fark ettirmeyiniz.
Çocuklarınızın fotoğraf ve görüntülerini internet sayfalarına göndermeyiniz. (Bu
görüntüler porno içerikli sitelerde fotomontaj yöntemiyle kullanılabilir).
Web kamerayı kullanmadığınız zamanlarda mutlaka bilgisayarlardan çıkartınız. (Web
kamera kapalı olsa dahi bilgisayarlarınıza girip sizi izleyebilirler)
İnternette sohbet ederken, mesaj panosuna mesaj gönderirken, ya da mektup
arkadaşınızla mektuplaşırken, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız gibi
kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı numaranızı vermeyin.
Bazı insanların kötü niyetli olabileceklerini ve çocuk olmadıkları halde çocuk gibi
davranabileceklerini unutmayın.

Sevgili çocuklar;









Eğer hoşlanmadığınız bir şeye rastlarsanız ya da ailenizin, sizin görmenizden
hoşlanmayacağını düşündüğünüz bir şeye rastlarsanız, geri tuşuna basın ya da
oturumdan çıkın.
Eğer bazı kişilerin çocuklara söylenmemesi gereken bir şey söylediğine rastlarsanız
ailenize söyleyin.
İnternetle ilgili konular hakkında hiçbir şeyi ailenizden saklamayın.
Eğer birisi size resim gönderir, gitmemeniz gereken bir siteyi ziyaret etmenizi önerir
ya da uygun olmayan bir dille konuşmayı önerirse, ailenizi durumdan haberdar edin.
Ailenizin onayı olmadan internette tanıştığınız hiç kimseyi aramayın.
Aileniz yanınızda olmadan ve onaylamadan İnternette tanıştığınız kimseyle
buluşmayın.
Ailenizin sizin güvenliğinizi ve sağlığınızı düşündüklerini bilin. Bilgisayar ve Internet
konusundaki kurallara uyma konusunda ailenizle işbirliği içinde olun.

Kaybolma Kaçırılmalara İlişkin Alınacak Önlemler
Kayıp çocuk; Çocuğa bakmakla yükümlü kişiler tarafından terkedilmiş ya da evinden,
bulunduğu kurumdan kaçmış ya da kaybolmuş çocuklardır.
1. AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER









Çocukların, okul, aile, sağlık, fiziki ve duygusal problemleri ile yeterince ilgilenilmesi,
Kaybolan çocukların en kısa sürede bulunabilmesi için çocuğun kimlik bilgileri,
fotoğrafları ve eşkal bilgilerinin kolluğa teslim edilmesi,
Özellikle ergenlik çağındaki gençlerin hassasiyetlerinin dikkate alarak, ailelerin olumlu
davranışlarda bulunması,
Çocuğun en son giydiği elbiselerin özelliklerinin bilinmesi,
Çocukların gönderildikleri veya gittikleri yer güzergahlarının bilinmesi,
Çocuklara ev anahtarının verilmesi gerektiğinde, anahtarlıkta adres ve isim belirten
bir işaret veya yazı bulunmamasına dikkat edilmesi,
Çocukların kaçırılacağı/kaybolacağı endişesi olmayan, güvenli olduğu düşünülen
yerlerde dahi olsa mutlaka gözetim altında bulundurulması,
Çocukların oyun oynadıkları bölgede alışılmamış şekilde ve sıklıkta dolaşan şahıs
veya araçların en yakın güvenlik birimlerine bildirilmesi, kişilerin eşkal ve araçların
plaka numaraları ile diğer ayrıntıların tespit edilmesi.

2. AİLELERİN ÇOCUKLARINA ÖĞRETMELERİ GEREKEN KONULAR


















Çocukların, geceleri kaybolmamaları için uzaktan kolayca görülebilecek şekilde parlak
ve yansıyan tarzlarda kıyafetler giymesinin sağlanması,
Okula veya başka bir yere giderken bilinen yolların kullanılması, akşam vakitleri
mümkünse dışarıya çıkmamaları, çıkmak durumunda kalınırsa da kalabalık ve bilinen
yolların kullanılmasının sağlanması,
Ailesi yanında olmadıkça çocuklara kaldırımların araç yoluna uzak tarafından
yürümelerinin öğretilmesi,
Çocukların, aile ve yakınları haricindeki yabancı şahıslardan yiyecek ve içecek tarzı
maddeler almamaları ve davet edildikleri yerlere gitmemeleri konusunda eğitilmesi,
Okul öncesi çocukların üzerlerine aile ile irtibat kurabilecekleri telefon ve adres
bilgilerinin yazılı olduğu bir notun sürekli bulundurulması,
Çocuklara kaybolmaları halinde ailesi ile nasıl irtibat kurabileceklerinin
öğretilmesi(telefon numarası, adres, anne-babanın ad ve soyadı vb.)
Okul öncesi çocukların ev dışında yalnız başlarına dolaşmama ve nezaret
edilemeyecek yerlerde oynamamalarının (özellikle su kuyuları, harabeler vb.)
öğretilmesi,
Çocuklar okula yürüyerek gidiyorlarsa, bilinen yollardan grup halinde, gidilip
gelinmesine dikkat etmelerinin öğütlenmesi,
Yabancıların yakınlık göstermesi ve hediye vermeleri halinde, bu gibi girişimlerde
bulunanları veya kendilerini rahatsız edenleri ailelere ve Jandarmaya haber
vermelerinin öğretilmesi,
Evden dışarı çıktıklarında, nerede ve kiminle birlikte olduklarını her seferinde
söylemelerinin istenmesi,
Çocukların dışarıya çıktıklarında üzerlerinde fazla miktarda para ve kıymetli eşya
bulunmamasına dikkat edilmesi,
Çocukların kaybolmaları durumunda;
Şehir merkezlerinde; Jandarma, asker, polis, zabıta gibi üniformalı kişilerden yardım
istemesi,
Arazide kaybolduğunu fark ettiği andan itibaren fazla uzaklaşmaması ve uzaktan fark
edileceği açık bir alanda veya fark edilebilecek bir yerde (dere kenarı, harabe kenarı
vb.) beklemesinin öğütlenmesi.

3. ÇOCUK KAYBOLMASI DURUMUNDA AİLELERİN HAREKET TARZI





Öncelikle akraba ve çocukların arkadaşlarının ailelerinin kontrol edilmesi, gerekiyorsa
okuluna haber verilmesi,
Çocuğun en son görüldüğü yerden başlanarak araştırma yapılması,
Güvenlik kuvvetlerine kimlik ve eşkal bilgileri ile muhtemel gidebileceği yerlerin
bildirilmesi,
Evdeki telefonun başında sürekli birinin bulunması.

Çocukların Suça Sürüklendiği/Maruz Kaldığında Uygulanacak Hareket Tarzları
ÇOCUKLARIN YAPMASI GEREKEN HAREKAT TARZI:
1. Olay Meydana Gelmeden Önce Alınacak Tedbirler




Yalnız dışarı çıktığında evden fazla uzaklaşmaması,
Bir yere gitmesi gerektiğinde kalabalık olan güzergahların kullanılması,
Tanımadığı kişilerle ilişki kurmaması, konuşmaması, hediye kabul etmemesi ve
araçlarına binmemesi,






İnternet paylaşım sitelerinde mümkün olduğu kadar kimlik ve iletişim bilgilerini
paylaşmaması,
Üzerlerinde maddi değeri yüksek olan aksesuar, takı, cep telefonu vb. eşyalar
bulundurulmaması,
Ev dışında arkadaşları ve kendisi için önemsiz, ancak her zamankinden farklı
olduğunu düşündüğü olayları ailesine anlatması,
Cinsel istismarların büyük bir oranda aile içinde meydana geldiği göz önüne
alındığında, çocukların kıyafetlerini kendi odalarında veya yalnız olduğu ortamlarda
değiştirmesi.

2. Olay Meydana Geldikten Sonra Alınacak Tedbirler






Maruz kaldığı olayı okulda öğretmenlerine, okul dışında ailesine ve yakınlarına bilgi
verilmesi,
Maruz kaldığı suçun etrafında fark edilmediği durumlarda bağırmak suretiyle yardım
istemesi,
Olay esnasında yaralanmaya maruz kalmışsa en yakın sağlık kuruluşuna sevk
edilmesi maksadıyla yardım istemesi,
Olayı anlatmakta zorlanır veya çekinirse konuyu yazılı olarak kendine yakın hissettiği
aile bireyine veya öğretmenine vermesi,
Olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılabilmesi için kolluk kuvvetine olayı olduğu gibi
anlatması,

AİLELERİN YAPMASI GEREKEN HAREKAT TARZI
1. Olay Meydana Gelmeden Önce Alınacak Tedbirler
















Çocuğun karşılaşabileceği herhangi bir olay karşısında kendini nasıl koruması
gerektiği hususunda aile tarafından bilinçlendirilmesi,
Kendini ifade edemeyecek durumda olan çocukların üzerlerinde kimlik ve iletişim
bilgilerinin olduğu bir notun bulundurulması,
Çocukların okula gidiş ve gelişlerinin takip edilerek sakınca görülen durumlarda ailesi
tarafından okula götürülüp getirilmesi,
İnternet erişimi olan kişisel bilgisayarlarda filtre programların kullanılması,
Çocuğa evin anahtarı verilmesi gerekiyorsa anahtarlık üzerinde adres ve telefon
numaralarının bulunmamasına dikkat edilmesi,
Televizyon kanallarında çocuğun yaşı ve psiko-sosyal gelişimi göz önünde
bulundurularak şiddet ve cinsel içerikli programlar izletilmemesi,
Evdeki yaşam koşullarının çocuk için daha cazip hale getirilmesi,
Eğitimde şiddeti kullanmamaları ve olumlu davranışları ödüllendirme yöntemi
kullanılarak davranışlarda değişiklik sağlanması,
Aileler çocuklarına kendi fikir, ideoloji ve inançlarını zorla kabul ettirmeye
çalışmaması,
Çocuğa aşırıya kaçmadan yeteri kadar harçlık verilmeli,
Çocuğun arkadaşlarının ve ailelerin tanınması,
İnternette özellikle chat yapılan programlara ait günlüklerin kayıt altına alınması,
Çocuklarla empati kurulması,
Çocukları yalana itecek davranış ve yasaklardan kaçınılması,
Çocuklara şiddet uygulanmaması.

2. Olay Meydana Geldikten sonra Alınacak Tedbirler






Çocuğun fiziksel veya psikolojik travmaya maruz kalması durumunda yanlış
müdahaleye neden olmamak için ilk yardım konularında bilinçlendirilmesi ve 112 Hızır
Acil servis aranarak yardım istenilmesi,
Çocuğun maruz kaldığı olayda cinsel istismar şüphesi varsa kolluk kuvveti tarafından
gerekli raporlar aldırılıncaya kadar çocuğa banyo yaptırılmaması, üzerindeki
kıyafetlerin değiştirilmemesi.
İlgili kolluk kuvvetine bilgi verilmesi.

ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİN YAPMASI GEREKEN HAREKAT TARZI
1. Olay Meydana Gelmeden Önce Alınacak Tedbirler




Öğrenci ve ailelerin yakından tanınması maksadıyla rutin olarak veli toplantıları
yapılması,
Öğrencilerin davranış tarzlarını gözlemleyerek farklılık gösteren veya şüphelenilen
durumlarda hassasiyet gösterilmesi,
Öğrenci servis sürücüleri ve hizmetli personelin sabıka kayıtlarının incelenerek
sakıncalı görülen personelin ilişiğinin derhal kesilmesi.

2. Olay Meydana Geldikten sonra Alınacak Tedbirler













Meydana gelen olayın devamı halinde imkanlar dahilinde müdahale edilerek olay
hakkında ilgili kolluk kuvvetine bilgi verilmesi,
Olayda yaralı varsa zaman kaybetmeden derhal en yakın sağlık kuruluşuna sevkinin
sağlanması,
Olaya karışanlar hakkında tespit edilen bilgilerin derhal ilgili kolluk kuvvetine teslim
edilmesi.
Suça sürüklenen veya suça maruz kalan çocukların olayla ilgili bilgilerinin ifade
şeklinde yazılı olarak alınmaması,
Suça sürüklenen veya suça maruz kalan çocukların kimlik bilgilerinin ilgisiz kişi ve
kurumlara verilmemesi ve teşhir edilmemesi,
Suça sürüklenen veya suça maruz kalan çocuklarla ön bilgi almak maksadıyla
yapılacak görüşmenin bir kişi tarafından yapılması, aynı olayla ilgili olarak birden fazla
görüşme yapılmaması,
Suça sürüklenmiş veya suça maruz kalmış çocuklarda, ailenin ihmali söz konusu ise
olay hakkında aileye bilgi verilmeyerek gerekli işlemlerin yapılması maksadıyla derhal
ilgili kolluk kuvvetine ihbarda bulunulması,
Meydana gelen her türlü olayda tüm işlemler gizlilik içerisinde yapılarak öğrencilerin
rencide edilmemesi,
Mağdur edilen öğrencilerin mağduriyetlerini artırmamak adına okulda herhangi bir
işlem yapılmayarak ilgili kolluk birimine haber verilmesi,
Empati kurulması.

