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Çocukta Fiziksel İstismar

ÖÖZZEETT  Dünya Sağlık Örgütü’ne göre fiziksel istismar; çocuğun ebeveynleri ya da bakmakla yükümlü
kimselerin kasıtlı eylemleri sonucunda fiziki zarar görmesi ya da buna müsaade edilmesi olarak ta-
nımlanmaktadır. Yaralanma nedeniyle çocuğu değerlendiren hekime düşen en büyük görev; kaza/fi-
ziksel istismar ayırımını yapmak olmalıdır. Hekim öyküde istismar şüphesi olan olgularda; öncelikle
çocukla yalnız olarak, sonrasında ebeveyn ya da bakmakla yükümlü kişilerle ayrı ayrı olarak görüşme
yapmalıdır. Öykü alırken klinisyenin fiziksel istismarı işaret eden ve şüphelenmesi gereken durum-
lar:  şüpheli, yaralanmayı açıklayamayan öykü, açıklamalarda değişiklikler, farklı görüşmecilere farklı
öykü verme, anne, baba ve çocuğun farklı öykü vermesi, anne, babanın çocuğun rahatsızlığını önem-
sememesi ya da aşırı abartılı önemsemesi, ebeveynin yaralanma için çocuğu ya da kardeşleri suçlaması
(çok yaramaz, baş edemiyorum), çocuğun kronik yalancı olduğu, uydurduğu söylemek, öykü verme-
mek ya da ağıt bir yaralanma mevcudiyetine rağmen travmayı reddetmek, çocuğun gelişim derecesi
ile uyumsuz öykü, hastaneye başvuruda açıklanamayan gecikme, evde yaralı çocuğu tedavi etme gay-
reti ya da canlandırma gayreti gibi durumlardır. Fizik muayenede klinisyenin fiziksel istismarı işaret
eden ve şüphelenmesi gereken durumlar ise özellikle hareket kabiliyetini kazanmamış bebekteki eki-
mozlar ve gövde, kulak, boyun veya kalçalarda lokalize ekimozlar, oral yaralanmalar, kazara dökülme
paternine uymayan haşlanma yanıkları, batırma yanıkları, şekilli yanıklar, sigara yanıkları, yürüye-
meyen bebekte uzun kemik kırıkları ve küçük yaş gurubunda ağır kırıklar ile açıklanamayan ağır ya-
ralanmalardır. Klinisyen fiziksel muayene bulgularına ve yaralanma spesifik doğasına veya öyküsüne
göre gerekli laboratuar ve radyolojik incelemeleri yapmalıdır. Fiziksel istismar şüphesi ya da ön tanısı
olduğu durumda adli bildirim yapılmalı ve adli rapor düzenlenmelidir. Adli raporda yaralanmanın
ağırlık derecesi belirtilmeli ve sosyal hizmet uzmanlarınca inceleme yapılıp çocuk açısından gerekli
koruma tedbirlerinin aldırılması önerilmelidir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Çocuk istismarı; tarih; fizik muayene; adli tıp

AABBSS  TTRRAACCTT  Physical abuse of a child is defined as those acts of commission by a caregiver that
cause actual physical harm or have the potential for harm by World Health Organization. The cli-
nician who evaluated the child due to injury should make an accident/physical abuse discrimina-
tion. The intervention should be done with the child alone then with the parents separately.
Certain specific historical features are associated with abuse and should raise suspicion are (Red
flag historical features): no history or denial of trauma despite severe injury, implausible history for
degree or type of injury, unexplained or excessive delay in seeking care, injury attributed to in-
home resuscitation efforts, caregiver histories that change with retelling or conflict with versions
from other observers, severe injury explained as self-inflicted or blamed on other young children.
Findings of physical examination that raise the suspicion (Red flags for child physical abuse on ex-
amination) of child physical abuse include; any bruises especially in nonambulatory infants, bruises
located on the torso, ear, neck, or buttocks, oral injuries, scalds in children that do not fit an unin-
tentional spill pattern, immersion scalds, shaped burns, cigarette burns, long bone fracture in a non-
ambulatory infant, severe fractures in infants, serious injury without explanation. The laboratory
and radilogical evaluation should be tailored to the findings on physical examination, as well as to
the specific nature or history of the injury. Judicial notice should be done to the legal authorities
when physical abuse is suspected or  preliminary diagnosed by the clinician and forensic report
should be prepared.  The severity of the injury should be specified in forensic report and social in-
vestigation that results in setting up child protective policies by the social workers should be advised.

KKeeyywwoorrddss::  Child abuse; history; physical examination; forensic medicine
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FİZİKSEL İSTİSMARIN TANIMI

ocuk istismarının tanımı değişik ülkelere ve de-
ğişik toplumlara göre farklılık göstermektedir.
Uluslar arası Çocuk İstismarını ve İhmalini Ön-

leme Derneği dünya genelinde 58 ülkenin çocuk istis-
marı tanımlarını birbiriyle karşılaştıran bir araştırma
yapmış ve istismar sayılan davranışlar açısından bir
takım ortak özellikler saptamış ve bunları yayınlamış-
tır.1 Bu bilgilere dayanarak Dünya Sağlık Örgütü Çocuk
İstismarını Önleme Danışma grubu 1999 yılında bir
genel tanım yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre
çocuk istismarı; çocuğun sağlığına, yaşamını sürdürme-
sine, gelişimine, kişiliğine zarar veren ya da zarar verme
potansiyeli bulunan, sorumluluk, güven veya güç ilişki-
sinden kaynaklanan her türlü fiziksel ve/veya duygusal
kötü muamele, cinsel istismar, ihmal ya da ihmali dav-
ranış veya ticari ya da başka bir sömürü olarak tanım-
lanmıştır. Buna göre çocuk istismarı türleri; fiziksel
istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal ola-
rak sınıflandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre fi-
ziksel istismar;  çocuğun ebeveynleri ya da bakmakla
yükümlü kimselerin kasıtlı eylemleri sonucunda fiziki
zarar görmesi ya da buna müsaade edilmesi olarak ta-
nımlanmaktadır.2,3 Fiziksel İstismar örnekleri olarak; elle
vurma, tekme atma gibi dövme türleri, sallama ve
sarsma, ısırma, nefessiz bırakma ve boğma, haşlama veya
yakma, zehirleme sayılmaktadır. 

FİZİKSEL İSTİSMARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

Amerikan ulusal verilerine göre her yıl 700.000 ila
1.250.000 çocuğun istismar ve ihmale maruz kaldığı ve
3.000.000 çocuğun ise istismar açısından risk altında ol-
duğu ifade edilmektedir. Bu olguların %18’inin fiziksel
istismar olduğu belirtilmiştir.4,5 Avrupa ülkelerinde ve
Amerika Birleşik Devletlerinde çocukluk çağı boyunca
tahmini fiziksel istismara uğrama prevelansının %5-16
arasında olduğu belirtilmektedir.6,7 Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, İsveç, Avustralya ve Yeni Zelanda ve
İngiltere’de çocuk koruma programlarındaki belirgin ar-
tışa rağmen 1970’li yılların ortalarından bu yana fiziksel
istismara bağlı yaralanma ve ölümlerde anlamlı bir de-
ğişim olmadığı ifade edilmektedir.8,9 Dünya Sağlık Ör-
gütü, dünya çapında yaralanmaya bağlı 15 yaş altı
ölümlerin %13’ünün fiziksel istismar ya da ihmale bağlı
olduğunu belirtmektedir.6

Türkiye’de çocuk istismarının diğer türlerinde ol-
duğu gibi fiziksel istismar konusunda da, sıklıkla il ya da
sağlık merkezi bazında yapılmış ve çoğunluğu olgu su-

numları şeklinde çalışmalar yayımlanmış olup, ülkenin
genelini kapsayıcı genişlikte sağlıklı veriler sunan ol-
dukça az sayıda çalışma mevcuttur. Bu araştırmalardan
biri T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu ile UNICEF tarafından, 2008 yılında İs-
tanbul, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Adana ve Erzurum
illerinde, ortaklaşa olarak yürütülen ve raporu 2010 yı-
lında yayımlanan “Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile
İçi Şiddet Araştırması”dır. Bu araştırmaya göre; Türki-
ye’de yaşayan 7-18 yaşlar arasındaki 2216 çocuk olgu-
nun son bir yıl içerisinde; %56’sının fiziksel istismara,
%49’unun duygusal istismara ve %10’unun cinsel istis-
mara tanık olduğu, %43’ünün fiziksel istismara,
%51’inin duygusal istismara, %25’inin ihmale ve
%3’ünün cinsel istismara maruz kaldığı rapor edilmiştir.
Saç çekme, kulak çekme, cisim fırlatma, elle vurma tokat
atma en sık görülen fiziksel istismar biçimleri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.10 2006 yılında Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü tarafından 27.647 yetişkin ile yürütülen
“Aile Yapısı Araştırması” sonuçlarına göre, annelerin ço-
cuklarına verdikleri cezalar arasında %81 oranında
“azarlamak”, %36 oranında “dövmek”, %10 oranında ise
“odaya kapatmak” yer almaktadır.11 2014 yılında 26 ilde
4101 ebeveyn ile yapılan “Türkiye’de 0-8 Yaş Arası Ço-
cuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” verilerine göre;
çocukların ebeveynlerini kızdıran davranışlarına karşı
%22,5’inin tokat atmak ya da terlik vb. fırlatmak, itmek,
sarsmak ya da saç/kulak çekmek şeklinde düşük düzey
fiziksel şiddet uyguladığı, %1,1’inin boğazını sıkmak ya
da bir yerini yakmak, bıçak, silah gibi aletlerle tehdit
etmek ya da bunları kullanmak şeklinde yüksek düzey
fiziksel şiddet uyguladığı rapor edilmiştir.12

FİZİKSEL İSTİSMARDA RİSK FAKTÖRLERİ

ÇOCUĞA AİT RİSK FAKTÖRLERİ

Konuşma ve dil bozuklukları, 
Öğrenme güçlükleri, 
Davranış bozuklukları 
Çocukluk çağı psikiyatrik hastalıkları 
Konjenital anomaliler, 
Zeka geriliği 
Fiziksel engeller 
Kronik veya tekrarlayan hastalıklar 
Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu 
Planlanmamış hamilelik
İstenmeyen çocuk
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EBEVEYNE AİT RİSK FAKTÖRLERİ

Genç ya da tek ebeveyn

Düşük eğitim düzeyi

Çocuk için gerçekçi olmayan beklentiler, çocuk
gelişimi hakkında bilgisizlik

Normal çocuk davranışlarının negatif algılanması

Çocukken istismar ya da ihmale maruz kalmış
ebeveyn

Madde veya alkol bağımlılığı

Psikiyatrik hastalıklar 

ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ

Evdeki yabancı ergen veya yetişkin erkek

Aile içi şiddet ya da partner şiddeti 

Hayvan zulmü 

Akut ya da kronik aile stresörleri (örneğin, bo-
şanma ya da kişilerarası çatışma, hastalık ya da iş
kaybı)

Yoksulluk 

Sosyal izolasyon13

FİZİKSEL İSTİSMAR OLGUSUNA YAKLAŞIM 
VE DEĞERLENDİRME

Fiziksel istismarın yapılan tanımlarının çoğunda, yara-
lanmanın kaza dışı olması gerektiğinin altı çizilmiştir.
Fiziksel istismar olgularında ebeveynler sağlık merkez-
lerine başvurduğunda sıklıkla çocuğun kaza sonucu ya
da akran/kardeş tarafından yaralandığını ifade etmekte-
dirler. Bu nedenle çocuğu değerlendiren hekime düşen
en büyük görev; kaza/fiziksel istismar ayırımını yapmak
olmalıdır. Dünya genelinde klinisyenlerin büyük oranda
fiziksel istismar olgusunu ilk muayenede atladıkları ve
fiziksel istismar tanısı koyamadıkları bilinmektedir.14,15

Bu durumda çocuk fiziksel istismara uğradığı ortama geri
dönmekte ve tekrarlayan fiziksel istismara maruz kal-
makta, hatta ölüm riski artmaktadır. Çocukluk çağı ya-
ralanmalarında klinisyen mutlaka fiziksel istismarı
aklında tutmalı ve öykü ve muayenesini bu açıdan da ay-
rıntılandırmalıdır.

ÖYKÜ

Çocukluk çağı travma olguları ile görüşme mutlaka
çocuk dostu muayene ortamında yapılmalıdır. Bu aşa-
mada amaç çocuktan istismara yönelik bulgular elde
etmek ise de çocuğun tekrar travmatize olmamasına

özellikle dikkat edilmelidir. Çocukla görüşme yapan ki-
şinin çocuk görüşme teknikleri konusunda eğitim almış
uzman bir görüşmeci olması gerekmektedir. Öyküde is-
tismar şüphesi olan olgularda; öncelikle çocukla yalnız
olarak, sonrasında ebeveyn ya da bakmakla yükümlü ki-
şilerle ayrı ayrı olarak görüşme yapılmalıdır. Ebeveyn
çocuk ile yalnız görüşülmesine engel olmaya çalışıyor ya
da karşı çıkıyorsa, bu durum fiziksel istismar açısından
“kırmızı bayrak” düzeyinde şüpheli bir durumdur ve
mutlaka tıbbi kayıtlara yazılmalıdır. Çocuk ile görüş-
mede; klinisyenin önce kendini tanıtması, yapılacak iş-
lemleri ve neden yapılacağını anlatması, çocuğun olayı
kendi kendine anlatması için teşvik edilmesi, araya açık
uçlu sorular ile girilerek, genelden ayrıntıya doğru ve ço-
cuğun ağzından çıktığı şekilde kaydedilmesi önerilmek-
tedir. Klinisyenin görüşmede sorduğu sorular, çocuğun
yaşı ve gelişim derecesi ile uyumlu olmalıdır. Örneğin; 3
yaşında bir çocuk genellikle “kim” ve “ne” sorularına
yanıt verebilirken, “ne zaman” ve “nerede” sorularına
tutarlı yanıt vermekte zorlanır. Ayrıca klinisyen çocuğa
evet/hayır ile cevaplanacak ya da şıklı sorular sorma-
maya özen göstermelidir.16,17

Öyküde Fiziksel İstismar Şüphesi (Kırmızı Bayrak) 

Öykü alırken klinisyenin fiziksel istismarı işaret eden ve
şüphelenmesi gereken durumlar şunlardır:

- Şüpheli, yaralanmayı açıklayamayan öykü

- Açıklamalarda değişiklikler

- Farklı görüşmecilere farklı öykü verme

- Anne, baba ve çocuğun farklı öykü vermesi

-Anne, babanın çocuğun rahatsızlığını önemseme-
mesi ya da aşırı abartılı önemsemesi

- Ebeveynin yaralanma için çocuğu ya da kardeş-
leri suçlaması (çok yaramaz, baş edemiyorum)

- Çocuğun kronik yalancı olduğu, uydurduğu söy-
lemek

- Öykü vermemek ya da ağıt bir yaralanma mevcu-
diyetine rağmen travmayı reddetmek

- Çocuğun gelişim derecesi ile uyumsuz öykü

- Hastaneye başvuruda açıklanamayan gecikme

- Evde yaralı çocuğu tedavi etme gayreti ya da can-
landırma gayreti13,18

Bu gibi durumlarda klinisyen travmanın çocukluk
çağı kazaları ile ayırımını yapma boyutunda, fiziksel is-
tismardan şüphelenmeli ve muayene ve tetkiklerini bu
yönde ayrıntılandırmalıdır.
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FİZİK MUAYENE

Çocuk fiziksel istismarı olgularında fizik muayenin
amaçları şunlardır:

Medikal Amaç; yaralanmanın değerlendirilmesi,
tanı ve tedavi

Psikolojik Amaç; çocuğa güven içinde olduğu
hissi vermek, psikiyatrik takip ve tedavisi

Legal Amaç; Fiziksel istismar ayırıcı tanısı açısın-
dan tıbbi delil elde etmek ve delillerin dokümantasyo-
nunu yapmak ve adli bildirim 

FFiizziikk  MMuuaayyeenneenniinn  AAşşaammaallaarrıı::

1) Aydınlatılmış Onam (Bilgilendirilmiş Rıza):
küçük yaşlardan itibaren çocuk yapılacak işlemler ile il-
gili olarak bilgilendirilmeli ve karar verme sürecine ka-
tılımı sağlanmalıdır

2) Görünüm ve hijyen: Çocuğun kıyafetlerinin ya-
şına ve mevsime uygunluğu, genel hijyen durumu, tır-
nak ve diş bakımı not edilmelidir. İhmalin, fiziksel
istismarla korale olduğu unutulmamalıdır.

3) Çocuğun Davranışları: Çocuğun ebeveynlerine
ve sağlık personeline karşı tutum ve davranışları not
edilmelidir. (Korkmuş, arkadaşça…)

4) Ebeveyn Davranışları: ebeveynlerin sağlık per-
soneline karşı tutum ve davranışları not edilmelidir (Tar-
tışmacı, kaba, ilgisiz, aşırı ilgili…) 

5) Muayene: Elbisesiz ve genital muayeneyi de içe-
recek şekilde tüm vücut muayenesi ve sistem muayene-
leri yapılmalıdır. Çocuk elbiselerini çıkarma konusunda
çekiniyor ise vücut bölümlerini parça parça muayene
etmek önerilmektedir. Muayenede mutlaka yaşı, cinsi-
yetine göre boy ve vücut ağırlığı tespit edilip percentil
diyagramlarına işaretlenmelidir. Gelişim geriliği var ise
bunun nedenlerine yönelik araştırma yapılmalı ve ihmal
ile tıbbi nedenlerin ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Vücutta tespit edilen tüm travmatik ve patolojik
lezyonlar; lokalizasyon, ebat, yara yaşı, kenar ve açı özel-
likleri, şekli, rengi saptanarak ayrıntılı olarak not edil-
meli, diyagramlara işaretlenmeli ve ölçekli olarak ve
renk skalasıyla birlikte fotoğraflanmalıdır.19

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Laboratuvar incelemeleri öyküye, fiziksel muayene bul-
gularına ve yaralanma spesifik doğasına veya öyküsüne
göre ayarlanmalıdır. Mutlaka yaralanmaya etkisi ola-
bilecek kanama bozukluğu, metabolik hastalıklar, kas
iskelet sistemi hastalıkları gibi diğer tıbbi faktörler
araştırılmalı ve tıbbi nedenler ekarte edilmelidir.13

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Laboratuvar incelemelerine benzer olarak şüpheli çocuk
istismarı için radyografik değerlendirme, çocuğun ya-
şına, sunulan şikayetlere ve fizik muayene bulgularına
bağlıdır. Yaralanmada kasıt olmadığı durumlarda, rad-
yolojik değerlendirme alternatif bir açıklama sağlaya-
bilir (örneğin, osteopeni, iskelet displazisi). Öte
yandan çocuk kasıtlı yaralanmalara maruz kaldığında,
radyolojik değerlendirme yaralanmanın ağırlığını be-
lirleyebilir ve yaralanma mekanizması hakkında fikir ve-
rebilir.20,21

Fizik Muayenede Fiziksel İstismar Şüphesi (Kırmızı Bayrak)

Fizik muayenede klinisyenin fiziksel istismarı işaret
eden ve şüphelenmesi gereken durumlar şunlardır:

Ekimozlar

- Altı aydan küçük bebeklerde herhangi bir ekimoz

- Hareket kabiliyetini kazanmamış bebekte birden
fazla ekimoz 

- Emekleme çağındaki bebekte ikiden fazla ekimoz 

- Gövde, kulak, boyun veya kalçalarda görülen eki-
mozlar

- Şekilli veya paternli ekimozlar (Tokat, yumruk izi,
kemer izi, ray şeklinde ekimoz, çatal izi…)

- İnsan ısırığı

Oral yaralanmalar: 

- Dudak yaralanmaları ve ekimozları (Özellikle ha-
reket kabiliyetini kazanmamış bebekte)

- Dil ve dudak frenulum yaralanmaları (Özellikle
hareket kabiliyetini kazanmamış bebekte)

- Dil laserasyonu (Özellikle hareket kabiliyetini ka-
zanmamış bebekte)

- Yanak mukozası, diş eti ve damakta ekimoz ya da
laserasyon (Özellikle hareket kabiliyetini kazanmamış
bebekte)

- Travmayı açıklayamayan öykü ile birlikte diş kı-
rığı ya da diş kaybı 

- Travmayı açıklayamayan öykü ile birlikte mak-
silla ya da mandibula kırığı

- Kusturma eylemine bağlı ağız köşelerinde yara-
lanma ya da skar izleri 

Yanıklar:

- 5 yaş altı çocukta kazara dökülme paternine uy-
mayan haşlanma yanıkları
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- Sıcak suya batırmaya bağlı, her iki alt ekstremite
ve perineyi simetrik olarak etkileyen (çorap-kilot tarzı),
belirgin seviye hattı gösteren haşlanma yanıkları

- Bir objeye ait şekilli yanıklar (ütü, maşa, kaşık,
çatal, saç düzleştirici, çakmağın metal kısmı…)

- Sigaraya bağlı, 8 il 12 mm çapında, düzgün sınırlı,
dairesel, ortası çökük 3. derece yanık alanı

Kırıklar: 
- Metafiziyel köşe kırıkları
- Kaburga kırıkları
- Sternum, scapula ya da spinous processes kırıkları
- Yürüyemeyen bebekte uzun kemik kırıkları
- Değişik iyileşme aşamalarında birden çok kırık
- Bilateral akut uzun kemik kırığı
- Şiddetli travma öyküsü olmamasına rağmen ver-

tebra gövde kırıkları ya da subluksasyonu
- 36 aydan küçük bebekte parmak kemik kırıkları
- Epifiziyel ayrışma
- 18 aydan küçük bebekte ağır kafatası kırıkları

Açıklanamayan ağır yaralanmalar:
- Trafik kazası ya da yüksekten düşme gibi tanıklı

bir travma öyküsü bulunmayan küçük çocukta Subdu-
ral Hemetom ya da Retinal Hemaroji

- Açık bir travma öyküsü olmayan kafa içi yaralan-
malar

- İntraabdominal yaralanmalar (barsak perforas-
yonu ya da hematomu, karaciğer, dalak ya da böbrek gibi
solid organların laserasyonu ya da hematomu)22-36

Bu gibi durumlarda klinisyen fizik muayene bulgu-
larını açıklayamayan bir öykü ile karşılaştığında, fiziksel
istismar ön tanısı koyarak adli olgu yapmalı ve adli bil-
dirim sağlamalıdır.

RAPORLAMA VE ADLİ BİLDİRİM

Fiziksel istismar şüphesi ya da ön tanısı adli bildirim için
yeterlidir. Bu aşamada olgu adli olgu yapılıp, sağlık mer-
kezindeki polis noktasına ya da bağlı bulunduğu polis
merkezine ya da diğer kolluk kuvvetlerine bildirim ya-
pılmalıdır. Sonraki süreç “Adli Rapor” düzenlemektir. 

Adli raporda mutlaka bulunması gereken özellikler:

- Raporun düzenlendiği Kurumun adı veya başlığı

- Raporu isteyen yetkili Kurum veya Kişi

- Raporun protokol numarası

- Kişinin kimliği; Adı, Soyadı, Baba Adı, Doğum Ta-
rihi (Kimlik sorunu varsa; sol fiziksel özellikleri  tanım-

lanır ve fotoğraf çektirilerek biri rapora iliştirilip biri  ku-
rumdaki kopyayla saklanır.)

- Olayın türü, tarih ve saati

- Muayene tarih ve saati 

- Onam (Yazılı olarak muayene, tetkik ve görüntü-
lemeye onam) 

- Muayene bulgularının tanımlanması:

○ Yerleşim (Genel vücut bölgesinden ayrıntıya
doğru bir anatomik noktaya uzaklığı)

○ Boyutlar (En/Boy/Derinlik)

○ Yaranın şekli, kenar özelliklkeri (düzgün, düzen-
siz), varsa açıları, kuyruğu

○ Kanama durumu, epitelizasyon ve krutlanma du-
rumu

○ Yaranın trajesi

○ Yara yaşı

○ Diyagramlar üzerinde yaralanmaların gösteril-
mesi

- Fotoğraflama (Ölçekli ve renk skalasıyla birlikte)

- Laboratuvar veya konsültasyon istekleri ve so-
nuçları

- Sonuç: 

Adli raporun sonuç kısmı, Türk ceza kanunun ilgili
maddelerinde yer alan kavramları içermelidir: 

○ Yaralanmanın yaşamsal tehlikeye uğratıp uğrat-
madığı

○ Basit bir tıbbi müdahale ile giderilip giderileme-
yeceği,

○ Vücuda acı veren sağlığını ya da algılama yete-
neğini bozan nitelikte olup olmadığı (Basit bir tıbbi mü-
dahale ile giderilip giderilemeyen yaralanmalar)

○ Yüzde Sabit iz niteliğinde olup olmadığı (Akut
yaralanmadan en az 6 ay geçtikten sonra karar verilir)

○Duyu ya da organlardan birisinin işlevinin sürekli
zayıflaması ya da kaybı niteliğinde olup olmadığı (yara-
lanmanın iyileşmesi tamamlandıktan sonra bir sekel
kalıp kalmadığına göre karar verilir)37

Yaralanmaların hangi nitelikte olduğuna karar ve-
rilirken mutlaka, Adli Tıp Kurumu ve Adli Tıp Uzman-
ları Derneği tarafından düzenlenen “Türk Ceza
Kanunu’nda tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp
Açısından Değerlendirilmesi” Kılavuzu baz alınmalıdır.38

Fiziksel istismar olgularında sadece fizik muayene
ile yetinilmemeli, mutlaka çocuk psikiyatrisi bölümün-
den konsültasyon istenilmeli ve travmanın ruhsal so-
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nuçları adli raporun sonuç kısmına yazılmalıdır. Fiziksel
istismara uğrayan çocuğun psikiyatrik takip ve tedavisi
sağlanmalıdır.

- Doktorun adı, kaşesi, uzmanlığı ve imzası

FİZİKSEL İSTİSMAR OLGULARINDA 
REHABİLİTASYON VE KORUMA

Fiziksel istismar olgularının muayene, raporlama ve adli
bildirim süreçlerinden sonra, Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı İl Müdürlüklerine bildirim yapılarak burada
görevli sosyal hizmet uzmanlarınca “Sosyal İnceleme Ra-
poru” düzenlenmesi ve bu raporun sonuçlarına göre
çocuk ile ilgili koruma ve tedbir kararları aldırılması sağ-
lanmalıdır. Bunun için adli raporun son maddesine “ço-
cuğun, ailesinin ve yaşadığı yerin sosyal hizmet
uzmanlarınca incelenerek sosyal inceleme raporu dü-
zenlenmesi ve gerekli koruma tedbirlerinin (Eğitim-
Ayni/Nakdi yardım-Koruma-Barınma-Sağlık) aldırıl-
ması” yeterli olacaktır.39
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