
                     Aşağıda verilmiş soruları cevaplayarak bulmacayı tamamlayabilir misin?  
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1. En az 160 ülkenin imzalamış olduğu, 18 yaş altı bireylerin biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve 

fiziksel özelliklerinin koruma altına alındığı antlaşma 

2. Sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, 

küçümsenmesi, inkar edilmesidir. 

3. Aile içi istismarın diğer adı 

4. 1990 yılından beri kadınlara dayanışma, psikolojik ve hukuksal danışma veren ve güvenli bir 

sığınma yeri sağlayan vakıf  

5. Okullarda öğrencilerin gelişimlerini yakından takip eden birim  

6. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Destek Hattı  

7. Bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan 

veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî 

engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 

veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.  

8. 0-18 yaş arasındaki her birey.................. sayılır  

9. Çocuğun öz bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmaması  

ONLİNE OLARAK ÇÖZMEK İÇİN  

https://learningapps.org/display?v=pmd0hs8sn20 

 

ÇÖZÜMLER: 

1. En az 160 ülkenin imzalamış olduğu, 18 yaş altı bireylerin biyolojik, sosyolojik, psikolojik ve 

fiziksel özelliklerinin koruma altına alındığı antlaşma (ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ) 

2. Sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, 

küçümsenmesi, inkar edilmesidir. (DUYGUSAL İSTİSMAR) 

3. Aile içi istismarın diğer adı (ENSEST) 

4. 1990 yılından beri kadınlara dayanışma, psikolojik ve hukuksal danışma veren ve güvenli bir 

sığınma yeri sağlayan vakıf (MOR ÇATI) 

5. Okullarda öğrencilerin gelişimlerini yakından takip eden birim (rehberlik servisi) 

6. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Sosyal Destek Hattı (ALO 183) 

https://learningapps.org/display?v=pmd0hs8sn20


7. Bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan 

veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî 

engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü 

veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. (ŞİDDET) 

8. 0-18 yaş arasındaki her birey.................. sayılır (ÇOCUK) 

9. Çocuğun öz bakım ve temel ihtiyaçlarının karşılanmaması (İHMAL) 

 


