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Çocuk İstismarı, Değerlendirme ve Sonrası

• Çocuk istismarı kavramının tanımı
• Çocuk istismarı ve ihmali (ÇİVİ), ana baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından 

çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar 
verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve 
eylemsizliklerin tümüdür. (Acehan ve ark, 2013)

• Belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından çocuğa o kültürde kabul 
edilmeyen bir davranışın uygulanmasıdır. (Paslı, 2017)

• Dolayısıyla neyin istismar sayıldığı hem zaman içerisinde hem de ülkeden ülkeye 
değişiklik gösterebilir.

• Tıp çalışanları tarafından istismar ve ihmal olgularının bildirimi zorunludur.
• Amaç istismar yaşayan çocuğun belirlenmesi, korunması ve tedavi altına alınması ve 

failin ceza almasıdır.

• Daha sonrasında çocuk, Çocuk İzlem Merkezi’ne yönlendirilmektedir.

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Sınıflandırılması

• Çocuk istismarının değerlendirilmesi; fiziksel istismar, duygusal-
psikososyal istismar, cinsel istismar, çocuk ihmali olmak üzere dört ana 
başlık altında yapılmaktadır.

• Bazı kaynaklarda ayrıca ekonomik istismardan da bahsedilmektedir ki; 
çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük 
ücretli işgücü olarak çalışması veya çalıştırılması “Ekonomik İstismar”
olarak tanımlamaktadır.

Fiziksel İstismar

• Sarsılmış Bebek Sendromu 
Çocuk istismarının ağır bir formu olan “Sarsılmış bebek sendromu (SBS)” en sık iki 
yaşın altında görülen ancak beş yaşa kadar da görülebilen ve bu yaş aralığında 
bebek ve küçük çocuklara uygulanan kafa travması istismarını olarak tanımlanan 
klinik bir durumdur. 

• Genellikle 15 ayın, özellikle de altı ayın altındaki çocuklar kızgın anne-babaları ya 
da bakıcıları tarafından, bebeğin mamasını yememesi ya da sürekli ağlaması 
nedeni ile şiddetlice sallandıklarında oluşmaktadır. Bebeğin gövdesinden veya 
kollarından tutulup sarsılması sonucu oluşan subdural ve/veya subaraknoid
hematom, retinal kanamalar ve minimal travmatik dış bulgular ile karakterizedir. 

• Solunum güçlüğü, bradikardi, irratibilite, apne ve bilinc kaybı sık karşılaşılan 
bulgulardır. Metafizyel kırıklar veyagelişme geriliği gibi istismar ve ihmali 
düşündürecek bulgular eşlik edebilmesine rağmen, coğu zaman herhangi bir 
travmatik lezyon yoktur
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Fiziksel İstismar

• Munchausen by Proxy Sendromu (Polle Sendromu) 
• Munchausen sendromu ilk kez 1951'de hastane hastane dolaşıp hastalık öyküleri uyduran 

ve kendilerine gereksiz yere cerrahi girişimler uygulanmasına razı bir grup hastayı 
belirtmek için kullanılmıştır. 

• Hasta, doktorun muayenehanesine ya da acil servise sıklıkla klinik manifestasyonlarla
(belirtilerle) desteklenen uydurma bir öykü ile gelmektedir. 

• Hasta sonuç alamadan hastaneden ayrılmakta ve aynı tabloyu yineleyerek tekrar tekrar 
hastaneye başvurmaktadır. Bu bir çeşit psikolojik bir bozukluktur.

• Munchausen by proxy sendromu (MBPS) ise özel bir çocuk istismarı formudur. 
Munchausen's by proxy sendromu, ilk kez 1977'de Meadow tarafından tanımlanmıştır. 
Aile ya da koruyucu, çocukta bir hastalık varmış gibi yapmakta ya da hastalık yaratmakta 
ve "hasta" çocuğu doktora götürmektedir. Sonuçta, tıbbi öykü, laboratuvar testleri ya da 
hastalığın gerçek nedeni değişmekte ya da tıbbi tedavi nedeniyle yaralar oluşmaktadır. 
Bazı olgularda ise anne doğrudan zararlı eyleme neden olabilmektedir (zehirleme, ilaç 
verme gibi).

Duygusal-Psikososyal İstismar

• Çocuğun öngörüsünü ya da duygusal bütünlüğünü bozan her türlü kronik 
eylem ya da eylemsizliktir. Çocuğun yetenekleri üstünde istek ve beklentiler 
içinde olmaları ve saldırganca davranmaları olarak ta tanımlanır.

• Çocuğa küfretme, yalnız bırakma, yanıltma, korkutma, yıldırma, tehdit 
etme, duygusal bakımdan ihtiyaçlarını karşılamama, sürekli alay etme, 
aşağılama duygusal ve psikososyal istismar şekilleridir. 

• Bunun yanında çocuktan sürekli kapasitesinin üzerinde beklentide 
bulunma, aşırı koruma, bağımlı kılma, aşırı otorite, yaşın üzerinde 
sorumluluklar bekleme, kardeşler arasında ayırım yapma, çocuğun 
davranışlarıyla uyumsuz ağır cezalandırma ve iz bırakmasa da yüze şiddet 
uygulama gibi eylemler de bu istismar grubuna girmektedir.

Cinsel İstismar

• Çocuklarda cinsel istismar ilk olarak Ruth ve Henry Kempe (1978) 
tarafından "bağımlı ve gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocuk ve 
adolesanların bilinçli olarak onay veremeyecekleri, bütünüyle 
algılayamadıkları veya ailevi rollerle ilgili sosyal tabulara ters düşen cinsel 
aktivitelerde kullanmak” olarak tanımlanmıştır.

• Uluslararası Cocuk istismar ve ihmalini Önleme Derneği (International 
Society for Prevention Child Abuse and Neglect) çocukların cinsel 
istismarını, rıza yaşının altında bir çocuğun cinsel açıdan yetişkin bir kişinin 
cinsel doyumuna yol açacak bir davranış içinde yer alması ya da bu duruma 
göz yumulması olarak tanımlamıştır.

• Çocukların cinsel istismarının faili bir yabancı olabileceği gibi istismar 
zaman zaman ensest olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Çocuk İhmali

• Çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi, beslenme, 
giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi 
göstermeme gibi, çocuğu fiziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesi şeklinde 
tanımlanmaktadır.

• Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyinme gibi temel gereksinimlerini karşılamada 
yoksunluk veya yetersizlik ''Fiziksel İhmal'' olarak tanımlanmaktadır.

• Sağlık ihmali fiziksel ihmalin bir alt grubu olarak sınıflandırılabilir; çocuğun hasta 
olduğunda hekime getirilmemesi ya da geç getirilmesi, aşılarının yaptırılmaması, tedavi 
önerilerine uyulmaması gibi konuları içerir. 

• ''Duygusal ihmal '' ise çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmemesi, özellikle ergenlik yıllarında 
destek ve denetimden yoksun bırakılması olarak tanımlanır. 

• ''Eğitim İhmali'' çocuğun zorunlu okul çağında okula göndermemek, özel eğitim 
ihtiyaçlarına ilgisiz kalmak, kronik devamsızlık davranışına izin vermek, okula gidenlerin 
ise dersleri, okuldaki sorunları ya da başarısızlıkları ile ilgilenilmemesi durumudur.
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Tanı

• Çocukta istismar tanısı koymak için hekimin yapması gerekenleri şu üç 
ana başlık altında toplayabiliriz:

• Öykü alma, 
• fiziksel bakı, 
• laboratuvar tetkikleri

Öykü

1. Olay dışı insanların gereksiz şekilde olaya dâhil olmalarına izin 
verilmemeli, ilgisiz insanlarla olayın yorumu yapılmamalı. 
2. Olaya karşı aşırı umursamaz davranılmamalı ya da olay dramatize 
edilmemeli. 
3. Çocuk suçlanmamalı, eleştirilmemeli, cezalandırılmamalı. 
4. Çocuk istimarcı ile karşı karşıya getirilmemeli. 
5. Çocuğa sırrının saklanacağı konusunda söz verilmemelidir. Çünkü 
olayın başka insanlara, özellikle ilgili makamlara anlatılması 
gerekecektir. 
6. Çocuğa olanları unutması konusunda baskıcı olunmamalı, onu 
yaşam için destekleme ve cesaretlendirme dışında, yönlendirici 
davranılmamalıdır

Cinsel İstismarda Öykü

• İstismara uğrayan kişiyi güvensiz ortamdan uzaklaştırmak ilk adımdır. Muayene 
öncesi çocuk ve ebeveynleri ile yapılacak olan görüşme, sosyal hizmet uzmanı, 
hemşire ya da psikolog ile birlikte yapılmalıdır.

• Görüşme süresince yapılacak olan işlemler hakkında temel bilgiler verildikten 
sonra, hem çocuktan hem de anne-babasından onamı alınmalıdır. 

• Görüşmenin amacı, olay hakkındaki öykünün toplanmasıdır. Görüşme odasında 
çocuk ve iki görüşmeci dışında kimse olmamalıdır. Ancak anne-babasından 
ayrılmak istemeyen küçük bir çocuk da zorla anne ve babasından ayrılarak odaya 
alınmamalıdır

• Öykü alınırken kolay ve anlaşılır sorular sorulmalıdır. Ayrıntılı bir öykü arzu edilse 
de, hastaya sürekli tekrar ettirmekten kaçınılmalıdır. İstismara uğrayan kişinin yaşı, 
istismarın zamanı, yeri, şekli, tam olarak ne olduğu, başlama süresi, varsa 
tekrarları, başlama şekli, istismarcının yakınlığı, zor kullanıp kullanmadığı, önceki 
cinsel eğitimi ve deneyimi istismara maruz kalan mağduru tekrar tekrar travmaya 
uğratmadan sorulmasına dikkat edilmelidir.

Fizik Bakı

• Fiziksel istismarın muayenesinden sık olarak deri, iskelet ve merkezi sinir sistemi 
bulguları ile ortaya çıkar.

• Ayrıca fiziksel istismar ve ihmale uğramış çocuklarda sosyal işlevsellik alanında 
birçok eksiklik fark edilmektedir; bu çocuklar yakın ilişki kurmakta güçlük çekip, 
daha çatışmalı, duygusal yoğunluğu az, yoğun öfke ve istismar davranışı içeren 
ilişkiler kurabilmektedir. 

• Bu çocuklarda bilişsel yetilerde bozukluk ve akademik başarısızlığa sık 
rastlanılmaktadır

• Cinsel istismara maruz kalan çocuklarda çoğunlukla fizik muayne bulguları daha az 
dramatiktir veya hiç görülmez. Bazı olgularda ise fiziksel yaralanmalar söz konusu 
olsa bile bu, olaydan haftalar, aylar hatta yıllar sonra hekimle karşılaşır.

• Çocukların istismarı ailelerine açıklamakta geciktikleri durumlarda hızlı iyileşme 
özelliği de dikkate alındığında fiziksel bulgunun bulunmaması söz konusu 
olmaktadır.
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Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi

• Çocuk istismarında önleme, tedavi etmekten daha kolay ve başarılıdır. Çocukların 
istismardan korunmasında genel olarak 3 basamaktan söz edilir.

• 1. Basamak: Tüm çocuklara yönelik koruma programları yapılmasıdır. Tüm 
çocukların ve ailelerin içinde bulundukları koşullar iyileştirilebilir, ailelerin 
eğitimleri ve yaşam kaliteleri arttırılır, yani risklerin oluşması önlenebilirse 
çocuklar istismara uğramayacaktır.

• 2. Basamak: İkincil önleyici hizmetler yüksek risk gruplarının belirlenmesi, bu 
kişilerin var olan hizmetleri kullanmasını sağlayacak stratejiler ve bu ailelere 
gerekli ek hizmetlerin sunulmasıdır. Çocuk ve aile ile sağlık kuruluşlarında 
karşılaşan hekim, ebe ve hemşireler, dikkatli davrandıklarında istismar için risk 
taşıyan durumlar fark edilebilir ve çocuk henüz örselenmeden duruma el 
koyabilirler

• 3. Basamak: Üçüncül önleme istismar edilmiş olan çocuğun yeniden istismar 
edilmesinin ve ölüm gibi kötü sonuçların olmasının önlenmesidir.

İstismar Yaşantısının Etkileri

• Her üç istismar türünün çocuklar veya ergenler üzerindeki etkileri uzun 
süreli ve çok boyutludur. 

• İstismara maruz kalan çocuk ve/veya ergenlerde, aşırı korku duyma, sürekli 
kaygı ve tedirginlik hali, uyku bozuklukları, kâbuslar görme, suçluluk ve 
utanç duyma, güçsüz, çaresiz hissetme, içe kapanma, hiçbir şey yapmak 
istememe gibi depresif belirtiler gösterme, öfke nöbetleri ve saldırganlık, 
kendine saygıda düşüş ve kendine güven eksikliği, değersiz 
hissetme/olumsuz kendilik imajı, başkalarına güven duyamama ve yakın 
ilişkiler kurmakta zorlanma, kontrollü olamama, başkalarından kolay 
etkilenme, yetişkinlerin şiddete yönelik davranışlarını sergileme, 
yetişkinlerin cinsel davranışlarını taklit etme, cinsel içerikli davranışların 
ortaya çıkması, kendi bedenine yönelik şiddette bulunma, okuldan kaçma, 
okul ve disiplin problemleri, başarıda düşüş gibi ciddi duygusal ve 
davranışsal sorunlar görülebilmektedir.

İstismar Yaşamış Ergenlerle Grup Odaklı 
Sosyal Hizmet Uygulamaları
• Grup odaklı sosyal hizmet uygulaması ergenler için kişisel ve kişilerarası 

ilişkilerin geliştirilmesi, akranlarla ve diğer yetişkinlerle sağlıklı bir ilişki 
kurulması açısından yarar sağlamaktadır. Bu yararlar şunlardır:

• Bir takımın üyesi olma, diğerleri ile çalışma, birlikte proje tamamlama ve ortak yardım 
edebilme becerisi geliştirme 

• Çatışmalarda ve ilişkilerde geri bildirim alma ve vermeyi içeren yapıcı bir şekilde 
çalışma becerisi, 

• Bireyin eleştirel düşünme yeteneği geliştirebilmesi, farklı fikirler ve perspektifleri 
görerek kendi düşünceleri ile birleştirebilme becerisi 

• Grup lideri ile birlikte liderliği paylaşmak ve diğer üyeler ile birlikte gruptaki karar 
verme ve problem çözme süreci ile ilgili olarak sorumluluğu paylaşma becerisi 

• Kendini ve grubu daha büyük bir grubun parçası olarak görmek ve grupta paylaştığı 
değerleri yaşamının tüm aşamalarına ve yönlerine aktarma becerisi kazanmak (Youth
Development Institute, 2009:8).


