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Absztrakt 

Modern veszély a serdülőkre: az internetes flörtöléstől a szexuális zaklatásig 

Célkitűzés: Az internet egy fontos kommunikációs eszköz, hogy megkönnyítse az 

információhoz való hozzájutást. A közösségi média használata rohamosan megnőtt a fiatalok 

körében Törökországban. Így a serdülőknek tekintetbe kellene venniük az online szexuális 

zaklatás veszélyeit. Ez tanulmány úgy értékeli az internet használatát, mint a gyermek 

szexuális zaklatásának jelentését, figyelve a személyes és családi karakterek okait. 

Eljárás: A tanulmány 3429 üggyel lett nyilvánosságra hozva, ami jelentést adott a „Child 

Follow-up Centernek”, összegyűjtve a gyermek szexuális zaklatást 2011. januárja és 2015. 

decembere között. Az ügy dokumentumai határozottan rávilágítottak utólag arra, hogy 135 

gyermek találkozott már zaklatóbal az interneten keresztül. 

Eredmények: A túlnyomó többsége (94.8%) ennek a 135 ügyeknek nő volt, és az áldozatai 

átlagéletkora 15.61 éves. Rájöttek arra, hogy 71.1% az áldozatoknak ki lett téve behatolásnak, 

és kinyomozták azt is, hogy 40.0%-a az áldozatoknak pszichológiai jelét mutatta a 

bántalmazásnak. Továbbá, 11.1%-a az áldozatoknak teherbe esett. Az alsóbb rétege a 

társadalmi-gazdasági rétegeknek (97.8%) szintén, és a szülők tanultsága (59.3%) alapján úgy 

ítélték, hogy kockázatot jelent a családra nézve. 

Következtetés: Az internet biztonságos használatának oktatása, az internetes zaklatás 

megelőzésének elterjedése, és a tudatos internet használat a társadalomban hasznos lenne, 

meg tudná előzni a veszélyét a lehetséges negatív kimeneteleknek. 
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Bevezetés 

Manapság az internet egy fontos szocializációs eszköz, számos funkcióval, beleértve 

az információt, kereskedést, oktatást, kommunikációt és előadást (1,2). A Török Statistical 

Institute’s Household Survey of Information Technology Use szereint, 82,4%-a az internet 

használóknak leggyakoribb tevékenysége a profil készítés a közösségi médián, üzenetek 

küldése, és vizuális tartalmak megosztása (3). Részben a serdülők használják az internetet 

számos okokból kifolyólag, mint például játékra, beszélgetésre, és új barátok szerzésére 

(1,4,5). 

A serdülőknek különböző fejlesztési igényeik vannak, mint például, hogy lájkolva 

legyenek, barátokra tegyenek szert, vagy információkat találjanak a szexről (6). Ameddig ez 

egy hasznos eszköz a serdülőknek hogy gondoskodjanak ezekről a szükségleteikről, az 

internet jelentős veszélyeket hordoz magával. A leg relevánsabb ezek közül a veszélyek 

közül, bele értve a internetes zaklatást és a megszámolhatatlan szexuális zaklatót, ameddig 

azért böngészünk, hogy megismerkedjünk új emberekkel (7-11). Az egyik tanulmányban, 

13,7%-a a női serdülőknek, és 9.2%-a a férfiaknak tett már feljelentést online szexuális 

zaklatás miatt, egy flörtölő típusú kapcsolatban. Hozzátéve, egy tanulmány a 

serdülőkorúakról adott jelentést az online százalékáról az áldozatoknak, és ez a százalék olyan 

magas, mint 27.0%, és a szexuális abúzus aránya 16.0% a nőknél, a férfiaknál 5.0% (8). A 

tanulmány bemuatta, hogy 210 gyermeknek 10 és 17 év között 14.0%-ának van szoros 

kapcsolata az interneten megismert egyéneknek. Egy reprezentatív nézőpont szerint egy 

külföldi mérésben, 129 serdülőt (12-07 év között) ért már szexuális bűncselekmény, 2574 

esetből, amik Internet alapú szexuális zaklatások. A felmérés szintén kimutatta, hogy az 



áldozatok leggyakrabban a 13-15 évesek csoportjába tartozik, 75.0%-uk lányok, és 99.0%-a a 

zaklatóknak férfi volt. 

Amig néhány szexuális zaklatás a gyermekkor alatt történik az online 

beállítódottságúakkal, másokkal a való életben történik meg. (13). A tanulmány kimutatta, 

hogy 74.0%-a az áldozatoknak személyesen is találkoztak, miután megismerték egymást az 

interneten, 89.0%-a a serdülőknek akkor találkozik a zaklatókkal, amikor megtörténik a 

szexuális abúzus, a behatolás ezekben az esetekben magas, 71.0% (12). Ugyanakkor a 

serdülők általában nem jelentenek szexuális visszaélést, mert ki vannak téve az internetnek 

különböző okokból, beleérve a feszengést, és csak kevesebb mint 10.0%-uk értesíti a 

hatóságokat, mint például a jogi egységeket vagy a szolgáltatókat (14). 

A kutatás a Török irodalmakban nem talált a serdülők esetében a 

barátkeresés/kapcsolat keresési szándékot az interneten keresztül, a tanulmányok inkább a 

problémás internet használatra (4,15) és az internetes zaklatásra éleződnek ki a serdülők 

körében (16-18). Csak egyetlen tanulmány értékeli a pszichiátriai egészséget a gyermekek 

körében, akik szexuális zaklatáson mentek keresztül az interneten, a jelentés a pszichiátriai 

betegség kifejlődéséről szól 4.2-es arányban, azokban az esetekben, amikor az interneten 

keresztül találkozott a zaklatóval és/vagy jelentették, hogy a digitális eszközt használtak az 

esetekben, amikor a zaklató ezt a módot választotta, mint más digitális környezetet, mint az 

internetet (19). Másrészről, a nemzetközi szakirodalom limitált számú kiadást tartalmaz a 

barátok/partner kereséséről az interneten keresztül, és ezek a serdülőkre vannak kiélezve. 

Azonban az aránya az online szexuális zaklatás áldozatainak nem megbecsülhető a serdülők 

körében, mert nem tudják, hogy hogy kellene viselkedni egy szexuális zaklatás során, vagy 

úgy érzik, hogy érzelmileg közel állnak a zaklatóhoz a csetelés miatt (11,12). Mindazonáltal, 

a zaklatók különböző taktikákkal csábítják el a serdülőket, mások az erőszak által, arra 

kényszerítve az áldozatokat, hogy megvédjék magukat, hogy megértsék a helyzet fontosságát 

(20). Ugyan ez a tanulmány jelentette, hogy csak 5.0%-uk a zaklatóknak követtek el 

bántalmazást az áldozataikkal szemben, míg 16.0% alkalmazott pszichológiai nyomást; a 

bántalmazók némelyike elrejtette a szexuális bántalmazás tényleges célját és hazudott a 

koráról, a fizikai megnyilvánulást és az igazi kilétüket. Az aránya az áldozatoknak, akik 

megszöktek az zaklatóikkal 24.0%, ameddig 40.0%-uk arra lett kényszerítve, hogy alkoholt és 

anyagokat használjanak (20). 

Az elhanyagolás és a szülői felügyelet alacsony szintje az interneten keresztül történő 

áldozattá válás befolyásoló tényezői lehetnek, vagy a találkozás a személyekkel a való 

életben, miután megismerték egymást online (8,10). Számos tanulmány arról számolt be, 

hogy azok a lányok, akiknek problémáik vannak a családjukkal vagy konfliktusaik vannak 

velük, azt tapasztalták, hogy nagyobb valószínűséggel létesítenek szoros kapcsolatot azokkal, 

akikkel az interneten ismerkedtek meg (5). Hasonlóképpen, egy másik felmérési tanulmány, a 

14 és 17 év közötti serdülőket beleértve (n=2238), számolt be arról, hogy a lányok, a 

serdülők, akik megromlott családból vannak, külföldi származásúak, homoszexuálisak vagy 

biszexuálisak, vagy serdülők alacsonyabb szintű szociális támogatással, sokkal valószínűbb, 

hogy online szexuális zaklatásba keverednek (11). Egy másik tanulmányban, 45.0%-a a férfi 

serdülőknek és 41.0%-uk a női serdülőknek találkoztak emberekkel, akiket az interneten 

ismertek meg, és 4.5%-a ezeknek a lányoknak és 7.1%-a fiúknak azonnal szexuális abúzusnak 

lettek kitéve, közel 1.0%-a ezeknek a találkozásoknak a való életben pénzt eredményez vagy 

ajándékot, a szexuális tevékenységért (8). Ugyan ez a tanulmány észlelte, hogy nőnek lenni 

vagy testi és szexuális abúzusnak kitéve lenni arra vezethető vissza, hogy a család 

történetében alkoholt használnak, az internetet régebb óta használják és önértékelés problémát 

tapasztaltak az érzelmi és antiszociális viselkedés, gyengébben társultak az online áldozattá 

váláshoz, mivel egy erős asszociáció volt a kockázatos online viselkedés és az online 

áldozattá válás között. Egy tanulmány a „de Santisteban and Gamez-Guardiy” (21) eltökéltek 

azzal kapcsolatban, hogy a serdülők ki lettek téve online szexuális zaklatásnak, ami kiállít egy 

másik karaktert, összehasonlítva azokkal, akik szexuális együttlétet éltek át a zaklatóikkal. A 



szerző azonban azt is jelentette, hogy ennek a két csoport jellemben hasonló, mint például 

magasabb korban lévők csoportja, nyilvánvaló tüneteik vannak a depresszióra, online 

zaklatásnak vannak kitéve, barátokká válnak és csetelnek emberekkel, akiket nem is 

ismernek, és több időt töltenek az Interneten. 

Arról nincsenek tanulmányok, hogy a gyermekek ki lettek e téve szexuális zaklatásnak 

az online találkozások során Törökországban, ez a fajta kutatás nagyon időigényes, különös 

tekintettel arra, hogy az otthoni internet-hozzáférés aránya 73,1%, az aktív internet-

felhasználók pedig a lakosság 61,2% -át teszik ki (3). Ezért tanulmányunk célja, hogy 

megvizsgálja az interneten élő emberekkel találkozott és a szexuális bántalmazásnak kitett 

gyermekek egyéni és családi jellemzőit, valamint az incidensek jellemzőit. 

Eljárás 

A tanulmányt elismerte a Yeanimahalle Training and Research Hospital etnikai 

bizottsága, ami az Yildirim Beyazit University-hez tartozik. A felvételek 3429 gyermekről, 

akik az említett Ankara Child Monitorin Centerben vannak 2011 januárja és 2015 decembere 

között gyilkossági interjúkon voltak utólag is. A tanulmány 135 gyermekből áll, akik a 

törvényszéki vizsgálat vagy a tanúk vagy maguk áldozatai szerint szexuális bántalmazásnak 

voltak kitéve, és az interneten keresztül találkoztak a visszaélőkkel. A kizárási kritérium az 

volt, hogy az áldozat az internethasználattól eltérő módon lépett kapcsolatba a bántalmazóval. 

Ez a vizsgálati populáció a 3429 fájl 3,9% -ának felel meg. Ennek a csoportnak 94.8%-a volt 

lány (n=128) és a maradék 5.2% volt fiú (n=7). A maradék életkora az áldozatoknak 

15.6+2.12 év volt (távolság: 9-18 év). 

Az adatokat az SPSS 18.0 leíró statisztikák alkalmazásával elemeztük. 

Adatforrások 

Az áldozat felvett nyilatkozata: Ez az igazságügyi nyilvántartás, amelyben a 

gyerekek által adott információk, aki benne volt (vagy gyanúsítva van, hogy benne volt), a 

szexuális bántalmazásban, a bírósági kihallgatás során rögzítik. A felvétel tartalmazza az 

általános információkat a gyilkossági elemeket, mint például a személyazonosságát az 

alperesnek, fenyegetés jelentlétét vagy az erőszakot, az abúzus típusát vagy módját. 

Családi interjú: Ez a szokásos formanyomtatvány, amit használnak az interjú során a 

gyermekek szüleivel, akik eljöttek a központba a szüleikkel. Ez a nyomtatvány tartalmazza a 

szülők információit (például a családi állapotot, iskolázottsági szintet, foglalkoztatottsági 

állapotot), az áldozatul esett gyermek (például iskolai állapotot, krónikus betegség meglétét), 

és a családi jellemzőket (például a társadalmi-gazdasági státuszt, családi kockázatokat). 

Megállapítást nyert, hogy 39 áldozat (28,9%) esetében a családi interjúkat nem hajtották 

végre, és limitált adatok voltak a szüleikről, akik nem jöttek el a központba. 

Törvényszéki vizsgálati és pszichiátriai értékelési jelentések 

Értékelési jelentések: Ezek egyoldalas jelentések, amelyekben az áldozatokat bírósági és 

pszichiátriai szempontból bírói orvos és egy gyermek- és serdülő pszichiáter értékel az 

ügyészi irányelvek szerint. Megállapítást nyert, hogy 95 áldozatbon (70,4%) igazságügyi 

vizsgálatot végeztek, és 74 áldozatot (54,8%) pszichológiai szempontból értékeltek. 

Eredmények 

Eseményhez kapcsolódó eredmények 

Míg 71.1%-a (n=96) az áldozatoknak, akik az interneten találkoztak ki lettek téve 

behatolásnak, 28.9% (n=39) zaklatáson esett át. Hozzátéve, 5.2%-át az áldozatoknak (n=7) 



szexuális cseretárgyként használták, addig 94.8%-át (n=128) az áldozatoknak nem használták 

szexuális cseretárgynak. 

21 áldozat (15.7%) kijelentette, hogy a bántalmazók felvették az intim területeiket 

fényképre vagy videóra, és 6.0%-a az áldozatoknak jelentette, hogy a felvételüket online 

közvetítették; 34.3% jelentette, hogy a bántalmazó fenyegette őket, 24.4% volt kitéve 

erőszaknak, és 28.9% jelentette, hogy a zaklatótól különböző ígéreteket kaptak, például 

házasságkötésre való ígéretet (Tabble 1). 

83%-a az áldozatoknak (n=112) nem jelentette az eseményt az első 24 órában és 

21.5%-a (n=29) az áldozatoknak titkolta több mint 6 hónapig. Törvényszéki megállapítások 

(pélául sérülés jelei, hymen perforáció vagy terhesség) kimutatták törvényszéki specialista 

orvosok 40.0%-ánál az áldozatoknak (n=54), miután megvizsgálták őket és 15 áldozat 

(11.1%) lett terhes az incidens után. 

Az összes zaklatója (100%) az áldozatoknak, akikkel az interneten találkoztak férfiak 

voltak. A története az alkohol és az anyagok használatának ki lett mutatva 13.2%-nál (n=17) 

és 11.7%-ánál (n=15) a zaklatókat illetőleg. A fennmaradó életkora a zaklatóknak 21.6+6.0 

(arány: 15-48). 

Személy és családi jellemzői az áldozatoknak 

5 áldozatnak (3.7%) volt a múltjában öngyilkossági kísérlet, 11.1%-nak (n=16) volt a 

múltjában az otthonról való megszökés, és 8.9%-nak (n=12) volt a múltjában szülők által 

okozott testi bántalmazás (Tabble 2). A 74 áldozat között, akik pszichiátriai értékelésen 

mentek t, 51 (68.9%) küzdött pszichiátriai rendellenességgel és 16 (21.6%) nem, a gyermek 

és a serdülő pszichiáter értékelése alapján. A fennmaradó hét áldozat esetében nem lehetett 

egyértelmű diagnózist tenni (5.2%), mivel nem jelentek meg a pszichiátriai klinikán. Ezen 

túlmenően az áldozatok 6,7% -át (n = 9) mentális retardációval diagnosztizálták. 

Az áldozatok szüleinek a szocio-ökonómiai helyzete azt mutatta, hogy a magas 

társadalmi-gazdasági státuszból kikerülteknek csak három áldozata volt (2.2%), ameddig a 

maradék alacsony szocio-ökonómiai státuszú (Tabble 2). Az áldozatok szüleit megkérdezték 

kommunikáció szintjeiről az áldozatul esett gyermek kapcsán, 21,9% a szegény szintet, 

43,8% közbenső és 34,4% -a jó kommunikációs szintet jelentett. Emellett az áldozatok 

58.8%-ának (n=79) van családi kockázati tényezője (például egyedülálló szülő, alacsony 

szülői iskolázottsági szint), 6.7% (n=9) tapasztalt a szüleinél válást, 17.5%-nak (n=80) volt a 

szüleinek alacsony iskolázottsági szintje, 8.9%-nál (n=12) azonosítottak erőszakot a családon 

belül, 13.3%-nál(n718) volt alkoholos állapotban elkövetett erőszak áldozata a családon belül, 

7.4%-nak (n=10) volt a családtagjainak pszichiátriai betegsége, és 13.3%-nak (n=18) volt a 

családtagjainak krónikus betegsége (Tbble 2). Csak 20.0%-ának az áldozatok szüleinek volt 

foglalkoztatva (n=27) és 8.9%-nak (n=12) volt az apja munkanélküli. Az aránya az 

áldozatoknak akik úgy döntöttek, hogy állami gondozásba akarnak kerülni a törvényszéki 

interjú után, 3.7% volt (n=5). 

Vita 

Ebben a tanulmányban a visszaélési események jellemzői és a 135 serdülő egyéni és 

családi jellemzőiről van szó, a serdülő áldozatokról, akik találkoztak egy személlyel az 

interneten, és később szexuális zaklatásnak lettek kitéve. Elérhető kutatások indikálták, hogy 

az áldozatok főleg nők voltak, akik meg lettek erőszakolva; közel 1/3-ada úgy volt kezelve, 

mintha házasok lennének, vagy ajánlatot kapott házasságra a bántalmazóitól; néhányat 

közülük fényképekkel és videókkal zsaroltak (15.7%9; személyes fényképeket vagy videókat 

terjesztettek az interneten az áldozatokról (6.0%), és az áldozatok többsége (83.0%) nem 

jelentette azonnal a zaklatást. A kapott eredmények ebben a tanulmányban, az első ebben a 

típusban Törökországban, részben elérhetőek csak irodalomban. Előzetes tanulmányok 

szintén kijelentettek manipulációt az áldozatok kapcsán, akik online találkoztak a 



zaklatóikkal, létrehoztak egy szoros érzelmi kapcsolatot, a bánásmóddal vagy a zsarolással 

(12.20%). Wolak és társai tanulmányában egy negyede az áldozatoknak, akik jelentették 

férfiak voltak, itt az arány 52.0% volt, erőszak jelenlétével 5.0%, pszichológiai nyomás 16%, 

aki megszökött a zaklatójával 24.0%. A mi tanulmányunkban, a fenyegetés mértéke, az 

erőszak és a megszökést illetőleg 34.3%, 24.4% és 11.9% volt. Ennek megfelelően a csalás 

mellett Törökországban a bántalmazók nagyobb valószínűséggel fenyegetik és sértegetik az 

áldozatokat. Mindazonáltal a női áldozatok többsége a férfiak áldozataival szemben kulturális 

okokkal magyarázható, ez az oka az alacsonyabb férfi jelentési aránynak (8,12), mint a 

patriarchális társadalmakban, bizonyos ideológiák és szexuális hiedelmek, mint a homofóbia, 

megakadályozhatják a gyermekkori szexuális bántalmazás bejelentését (22). Egy Török 

tanulmány szerint 228 középiskolás tanulmány szerint, a 14-19 év közötti tanulók jelentése 

magasabb arányú az internetes zaklatás ügyében a fiúk által és magasabb arányú a fiúkra 

irányuló internetes zaklatás, mint a lányokra, a férfi áldozatoknál a szexuális abúzusnál sokkal 

kisebb valószínűsége, hogy jelentik az incidenst, vagy az exponálás ennél az internetes 

zaklatási fajtánál függhet a nemtől is (16). A férfi áldozatok alacsonyabb arányának másik 

magyarázata az lehet, hogy a szexuális bántalmazók többsége heteroszexuális férfiak, vagy 

hogy a lányok nagyobb valószínűséggel részesítik előnyben a találkozót az interneten 

keresztül (12,20). 

Tanulmányunk másik fontos megállapítása a serdülők szexuális bántalmazásának 

számos kockázati tényezőjének meghatározása az internetes találkozók után. Ezek a kockázati 

tényezők közé tartoznak az alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű családok, az alacsony 

iskolai végzettségű szülők és az anyák háziasszonnyá való válása. Továbbá, miközben a 

szülő-gyermek kommunikációt néhány esetben jónak írták le, azt találták, hogy az ilyen 

esetek szexuális bántalmazásnak lehetnek kitéve hasonló módon, mint a gyenge szülő-

gyermek kommunikációval rendelkezők, ami azt sugallja, hogy a szülő-gyermek 

kommunikáció jó szintje nem védi az interneten keresztül a szexuális bántalmazást, ami más 

lehetséges tényezők bevonását jelenti. Valójában, egy tanulmányban Helweg-Larsen és 

társaitól (8), arról számoltak be, hogy az apai fizikai bántalmazás, a szülő-gyermek 

kommunikáció tényezője gyengén függött össze az online áldozattá válással. Ebből az okból, 

számos olyan családi tényezőtől származhat, mint például a szülői felügyelet alacsony szintje, 

az interneten keresztül történő szexuális visszaélésnek pedig a gyermekek alacsony szintű 

tudatossága vagy a biztonságos internethasználat ismerete is lehet. Ugyanakkor szükség van 

egy általános vizsgálatra annak érdekében, hogy határozott véleményt lehessen elérni e 

kérdéssel kapcsolatban. 

Ennek a tanulmánynak van néhány limitje. Először is, a retrospektív tervezés miatt 

nem sikerült elérni az egyes áldozatok egyéni és családi jellemzőit. Másodszor 

megállapították, hogy egyes esetekben a családi interjúk és a családi változókról szóló 

információk nem állnak rendelkezésre, mert a szülők nem vettek részt az interjúban. Végül, az 

összehasonlító csoport hiánya, egy másik limitáció a tanulmányban. Ezért az áldozatok és az 

internetes bántalmazók találkozói pontosabban azonosíthatók a további potenciális kockázati 

tényezők vizsgálatával a további prospektív és okozati vizsgálatokban. 

Összefoglalva, ez a tanulmány volt Törökországban az első, ami kijelentett néhány 

lehetséges egyéni és családi probléma faktorokat az áldozatoknál, amik a szexuális abúzusra 

vezethető vissza később, az interneten való találkozástól. Ezek az eredmények segíthetnek a 

gyermekekkel és családokkal foglalkozó szakembereknek, hogy óvintézkedéseket tegyenek a 

különösen veszélyeztetett gyermekek és szülők esetében. Figyelembe véve, hogy a szexuális 

bántalmazás áldozatai kockázatos viselkedést mutatnak (28) és a szülők érdeklődését és 

megelőző beavatkozásokat a tanulmányi instrukciók megemelése által és felkészítsék a 

serdülőket az internetes zaklatásra (24), a biztonságos internethasználatról és a szexuális 

visszaélések megelőzéséről szóló oktatási programokat a pszichológiai tanácsadók 

alkalmazhatják, különösen azoknak a gyerekeknek, akik kockázatos viselkedést mutatnak 

és/vagy általános kockázattal rendelkeznek. Az ilyen programok magukban foglalhatják a 



serdülők tájékoztatását az emberekről az interneten való találkozás lehetséges 

következményeiről és veszélyeiről, például szexuális bántalmazásnak, terhesnek vagy 

szexuális kizsákmányolásnak köszönhetően. Ezen kívül azt is tanácsoljuk a manipulációval és 

a fenyegetéssel szemben, és az erőszakos viselkedéssel szemben, vagy felkészíteni őket arra, 

hogy a zaklatók elrejtik a valódi személyiségüket. Ezenkívül a gyermekek potenciális 

kockázati viselkedését is csökkenteni lehet az egészséges társkereső kapcsolatokról való 

tájékoztatással (12). 

Tájékoztatott beleegyezés: A kutatási módszer miatt a résztvevők nem kaptak írásbeli 

hozzájárulást. 

Külső szakértői értékelés 

Konfliktus az interneten: A szerzők nem jelentettek összeférhetetlenséget. 

Pénzügyi közzététel: A szerzők semmilyen pénzügyi támogatást nem adtak 
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