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o cuk Hak la rı Söz leş me si ne gö re 18 ya şın al tın da ki her kes ço cuk sa-
yıl mak ta dır.1 Zor la ve kü çük yaş ta ev len dir me ler, ulus la ra ra sı hu -
kuk ve Türk hu ku ku ile çe liş mek te dir. Ay rı ca ço ğun luk la kü çük

yaş ta ki ço cuk lar ile ev le nen ler ve ya bir den faz la ka dın la ev le nen le rin baş-
vur du ğu hu kuk ta ye ri ol ma yan ve ge nel lik le res mi nikâh tö re ni ne ek ola-
rak ya pı lan imam nikâhla rı, ya sal ol ma yan ge le nek sel bir uy gu la ma dır.

Çocuk Anneler Kavramına 
Adli Tıp Yaklaşımı: 3 Olgu Sunumu

ÖZET Çocuk yaşta evlilikler tanımı gereği zorla evlendirmeler kapsamına girmektedir. 4. Dünya
Kadın Konferansı Eylem Platformu’na göre; her yıl 15-19 yaşları arasında 15 milyondan fazla kız
çocuğu doğum yapmaktadır. Ülkemizde çocuk annelerin prevelansına ilişkin sağlıklı verilere
ulaşmak mümkün olmamaktadır. Ülkemizde toplumsal bir sorun olarak yeni gündeme gelen çocuk
anneler kavramı hakkında olgularla sık karşılaşma olasılığı bulunan hekimlerin duyarlılığının ve
farkındalığının artırılması ve bu konunun irdelenmesi, tartışılması amacıyla 11, 12 ve 15
yaşlarındaki 3 çocuk anne olgusu sunulmuştur. Zorla ve küçük yaşta evlendirmeler Türk Hukuku
ve uluslar arası hukukla çelişmesine rağmen ülkemizde bazı dini ve geleneksel uygulamalarla resmi
olmayan şekilde küçük yaşta evlendirmeler gerçekleşebilmektedir. Çocuk anneler konusunun tüm
boyutuyla tartışılarak, hukuksal süreçte bu konuda Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yeni
yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Çocuk anne olgularında adli tıp açısından
yükümlülük, sadece adli rapor düzenlemekle sınırlı kalmayıp, diğer klinik branşlarla ve sosyal
hizmetler, baro ve ilgili sivil toplum kuruluşları gibi birimlerle işbirliği içinde, çocuğunun yüksek
yararını göz önünde bulundurmaktır.

Anah tar Ke li me ler: Çocuk anne; gebelik; çocuk

ABS TRACT Childhood marriages are evaluated as marriage by force due to its definition. Every
year more than 15 million girl between the ages of 15 and 19 give birth according to the data of 4th
World Women Conference Action Platform. It is not possible to reach reliable data about the preva-
lence of teenage mothers in our country. We report 3 teenage mother cases in the ages of 11, 12 and
15 in the aim of increase the sensitivity and awareness of doctors about teenage mothers and dis-
cuss this phenomenon. Underage nonofficial marriages are still goes on according to some traditional
and religious rules in our country despite underage marriages by force are in contradiction with
Turkish and international law. It’s necessary to become valid legal arrangements according to Child
Rights Agreement and to discuss child mother subject with all details. Obligation of forensic med-
icine in teenage mother cases are not only limited with reporting the case but also includes collab-
oration with other related clinics, social services, bar council and with non-governmental
organizations. 
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Ya sal ev li lik yap ma yan ka dın la rın ka nun la rın ka-
dın la ra sağ la dı ğı ko run ma lar dan ya ra la na ma ya ca -
ğı da 1998 ta rih li Ai le nin Ko run ma sı na Da ir
Ka nu nun da be lir til mek te dir.2

Ço cuk an ne kav ra mı; ço cuk luk yaş gu ru bun da
ge be ka lan ve ço cuk do ğu ra rak an ne olan ço cuk la rı
ta nım la mak için kul la nıl mak ta dır. Bu ol gu lar ül ke -
miz de ge nel lik le ado le san dö nem de cin sel sal dı rı ya
ma ruz kal mış ya da ai le si ta ra fın dan di ni ni kah ile
ev len di ril miş ve/ve ya ev le ne bil mek için ev den kaç-
mış ço cuk lar dan oluş mak ta dır. Bu nun so nu cun da
ço cuk yaş ta ge be kal mak ta ve ço cuk sa hi bi ol mak -
ta dır lar. An cak bi yop si ko sos yal yön den ge li şi mi ni
ta mam la ma mış ve ken di si ço cuk luk ça ğın da olan
an ne nin, ço cuk bü yüt me ve ye tiş tir me gi bi çok ağır
bir so rum lu lu ğun al tı na gir me si, çok bo yut lu bir
prob lem or ta ya çı kar mak ta dır. Ço cuk yaş ta ev li lik -
ler ta nı mı ge re ği zor la ev len dir me ler kap sa mı na gir-
mek te dir. Kız ço cuk la rın zor la ev len di ril me le ri;
ka dın la rın top lum da ki eşit siz ko num la rı nı pe kiş tir -
mek te, ha yat la rı na yö ne lik ter cih ser bes ti si ni azalt-
mak ta, hat ta or ta dan kal dır mak ta ve on la rı şid de te
kar şı da ha za yıf ve ko ru ma sız ha le ge tir mek te dir.
Ay nı za man da ço cuk yaş ta ya pı lan ev li li ğin bir so-
nu cu olan er ken yaş ta ha mi le lik, hem an ne nin hem
de ço cu ğun sağ lı ğı nı olum suz et ki le mek te ve ya şam
ka li te sin de düş me ye ne den ol mak ta dır. 4. Dün ya
Ka dın Kon fe ran sı Ey lem Plat for mu’ na gö re; “Her
yıl 15-19 yaş la rı ara sın da 15 mil yon dan faz la kız ço-
cu ğu do ğum yap mak ta dır. Bu ka dar er ken yaş ta an-
ne li ğin, ge be lik ve do ğum sı ra sın da or ta ya
çı ka bi le cek komp li kas yon la rın ris ki ni art tır dı ğı ve
böy le du rum la rın an ne ölüm ora nı nı art tır dı ğı bi-
lin mek te dir. Ay rı ca ço cuk an ne le rin ço cuk la rı nın
sağ lık ve bes len me so ru nu ya şa ma, eko no mik ve
sos yal açı dan da ha dü şük bir dü zey de ya şa ma, is tis -
ma ra uğ ra ma ve sü reç te su ça eği lim risk le ri nin art-
mış ol du ğu bi lin mek te dir. Ay rı ca, ço cuk an ne le rin
ço cuk la rı nın has ta lı ğa ya ka lan ma ve ölüm oran la -
rı nın nor mal po pu las yo na gö re da ha yük sek ol du ğu
be lir til mek te dir.1,3-9

Ül ke miz de ço cuk an ne le rin pre va lan sı na iliş-
kin sağ lık lı ve ri le re ulaş mak müm kün ola ma mak -
ta dır. Ül ke miz de top lum sal bir so run ola rak ye ni
gün de me ge len ço cuk an ne ler kav ra mı hak kın da
ol gu lar la sık kar şı laş ma ola sı lı ğı bu lu nan he kim le -

rin du yar lı lık ve far kın da lı ğı nın art tı rıl ma sı ve bu
ko nu nun ir de len me si, tar tı şıl ma sı ama cıy la 2005-
2006 yıl la rın da Mer sin Üni ver si te si Tıp Fa kül te si’ -
ne baş vu ran 11, 12 ve 15 yaş la rın da ki 3 ço cuk an ne
ol gu su su nul muş tur.

OL GU 1

1994 do ğum lu, top lam al tı kar de şe sa hip bir kız ço-
cu ğu. Kar deş le rin dör dü ba ba nın ilk ev li li ğin den,
bi ri an ne nin ikin ci ev li li ğin den, an ne-ba ba sı nın
ikin ci ev li li ğin den ken di si ve do kuz ya şın da bir kız
kar de şi var. Ba ba sı 64 ya şın da, eği tim siz, in şa at iş-
çi si, an ne si 56 ya şın da eği tim siz, ev ha nı mı.

Alı nan öy kü de; ken di si ve do kuz ya şın da ki öz
kar de şi nin ai le nin eko no mik ko şul la rı nın ye ter siz
ol ma sı ne de niy le Sos yal Hiz met ler Ço cuk Esir ge -
me Ku ru mun da ka ldık la rını, haf ta son la rı ai le si nin
ya nı na izin li ola rak gi de bil dik le rini, kar nı nın bü-
yü me sin den şüp he le nen an ne si ta ra fın dan dok to -
ra gö tür üldü ğü nü, has ta ne de ya pı lan mu a ye ne ve
tet kik ler so nu cun da  al tı ay lık ha mi le ol du ğu nun
tes pit edil di ği ni, bu nun üze ri ne baş ka bir il de ki
Sos yal Hiz met ler Ço cuk Esir ge me Ku ru mu na nak-
le dil di ği ni ifa de et mek te dir. 35 haf ta lık ge be iken
has ta ne mi ze baş vu ran ol gu Ka dın Do ğum ser vi si -
ne ya tı rıl dı ve va ji nal yol la ap gar sko ru 9/10 olan,
2450 gr. ağır lı ğın da can lı er kek be bek do ğur tul du.
Do ğum dan son ra Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’ nın is te mi
doğ rul tu sun da ne sep ta yi nin de kul la nıl mak ve şüp-
he li ler ile kar şı laş tı rıl mak üze re an ne ve be bek ten
kan alı na rak gön de ril di. Ol gu ço cuk psi ki yat ri bö-
lü mü ne kon sül te edil di, bu ra da ya pı lan de ğer len -
dir me de, ol gu nun or ta de re ce de men tal re tar de
(IQ:45) ol du ğu, post trav ma tik stres bo zuk lu ğu ol-
du ğu sap tan dı ve me di kal te da vi baş lan dı. Ta bur cu
edil dik ten son ra an ne, be bek ve di ğer kar deş ler
fark lı il ler de ki Sos yal Hiz met ler Ço cuk Esir ge me
Ku rum la rı na yer leş ti ril di ği öğ re nil di. Ol gu kon t-
rol le ri ne gel me di.

OL GU 2

1993 do ğum lu, iki er kek kar de şe sa hip, kız ço cu ğu.
An ne 45 ve ba ba 55 ya şın da, çift çi ve eği tim siz.

Alı nan öy kü de; ai le si ile bir lik te köy de ya şa -
mak ta iken bu lan tı, kus ma gi bi şikâyet le ri nin ol-
ma sı ne de ni ile ba ba sı ta ra fın dan Dev let
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Has ta ne si ne ge ti ril di ği ni, ya pı lan mu a ye ne si ve tet-
kik le ri so nu cun da 20 haf ta lık ha mi le ol du ğu nun
tes pit edil di ği ni ve ola yın ad li mer ci le re bil di ril di -
ği ni, ba ba sı ta ra fın dan yak la şık 2 yıl dır pek çok kez
cin sel iliş ki ye zor lan dı ğı nı, ilk mens tu ras yon ola-
yı nın ar dın dan ya şa nan is tis mar so nu cu ge be kal dı-
ğı nı ifa de et mek te dir. Has ta ne mi ze; ge be li ğin 20.
haf ta da ol ma sı ne de niy le mağ du run ve ai le si nin rı-
za sı da hi lin de ge be li ğin son lan dı rıl ma sı için gön-
de ri len has ta ya he yet ka ra rı ile me di kal abor tus
ya pıl dı. Abor tus ma ter ya li ne sep ta yi ni açı sın dan,
şüp he li ba ba nın DNA’ sı ile kar şı laş tı rıl mak üze re
Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’ na gön de ril di. Ol gu ço cuk
psi ki yat ri bö lü mü ne kon sül te edil di, ya pı lan ruh-
sal mu a ye ne si so nu cun da; post trav ma tik stres bo-
zuk lu ğu, ma jör dep re sif bo zuk luk ol du ğu sap tan dı
ve me di kal te da vi baş lan dı. Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’ -
na, ol gu nun ai le ya nın dan alı na rak sos yal ko ru ma
al tı na alın ma sı nın uy gun ola ca ğı bil di ril di. An cak
bu aşa ma dan son ra ol gu kon trol mu a ye ne le ri ne
gel me di.

OL GU 3

1990 do ğum lu, 8 ço cuk lu bir ai le nin 5. ço cu ğu. Eği-
tim siz. Ba ba 45 ya şın da, il ko kul me zu nu, an ne 45
ya şın da ve eği tim siz, ai le çift çi lik ya pı yor. 

Alı nan öy kü de; ağa be yin al ko lü faz la alıp sar-
hoş ol du ğu bir gün zor la cin sel iliş ki ye gir dik le ri -
ni ve bu iliş ki den son ra ai le si ta ra fın dan ka rın
şiş me şika ye ti ile Dev let Has ta ne si ne gö tü rül dü -
ğü nü, ya pı lan mu a ye ne ve tet kik le ri so nu cun da
6.5 ay lık ha mi le ol du ğu nun tes pit edil di ği ni ve ad -
li mer ci le re bil di ril di ği ni, Sos yal Hiz met ler ta ra -
fın dan ai le sin den alı na rak ka dın sı ğın ma evi ne
yer leş ti ril di ği ni, do ğum za ma nı gel di ğin de has ta -
ne mi ze gön de ril di ği ni ifa de et mek te dir. Has ta ne -
miz ta ra fın dan do ğum yap tı rı lan ol gu dan ve
be be ğin den ne sep ta yi ni açı sın dan, kan alı na rak
şüp he li ba ba nın DNA’ sı ile kar şı laş tı rıl mak üze re
Cum hu ri yet Sav cı lı ğı’ na gön de ril di. Has ta ço cuk
psi ki yat ri bö lü mü ne kon sül te edil di, ya pı lan ruh-
sal mu a ye ne si so nu cun da; post trav ma tik stres bo-
zuk lu ğu, ma jör dep re sif bo zuk luk ol du ğu sap tan dı
ve me di kal te da vi baş lan dı. An ne ka dın sı ğın ma
evi ne ge ri gön de ril di. Be be ğin ön ce Ço cuk Esir ge -
me Ku ru mu na tes lim edil di ği, da ha son ra ev lat lık

ola rak ve ril di ği öğ re nil di. Ol gu ço cuk psi ki yat ri si
kon trol le rin de kli nik dü zel me gös ter di ve ha len
ilaç sız ta ki bi ne de vam edi li yor.

TAR TIŞ MA

ABD’ de 1950’le rin so nun da 1000 do ğum dan 96’sı -
nı ço cuk an ne ler (15-19 yaş ara sı) oluş tur mak ta
iken bu oran 1957’de 2000 do ğum da 49 ola rak be-
lir til miş tir. 1960’lar da, 1970’ler de ve 1980’ler de bu
oran gi de rek düş müş an cak 1988-1991 yıl la rı ara-
sın da tek rar yük se li şe geç tik ten son ra, 1990’lı yıl-
lar da tek rar düş me eği li mi ne gir miş tir.8 1996
yı lın da İngil te re ve Gal ler’ de ya pı lan bir ça lış ma -
da; tüm do ğum ya pan an ne ler için de %7’si nin 20
yaş al tın da ol du ğu, bun la rın sos yo e ko no mik dü ze -
yi nin dü şük ol du ğu, ye ter siz eği tim dü ze yi ne sa hip
ol duk la rı ve bu do ğum la rın dü şük do ğum ağır lı ğı
ol du ğu, yük sek in fant mor ta li te ris ki ta şı dı ğı ve ba -
zı kon je ni tal ano ma li risk le ri nin art tı ğı bil di ril -
mek te dir.9 Tür ki ye Nü fus ve Sağ lık Araş tır ma sı’ nın
1998 yı lı bul gu la rı na gö re, ilk ev len me ya şı or ta la -
ma sı 19.5 olup, 15-19 yaş gru bu ka dın la rın %15.2’si
ev li ol du ğu, do ğum la rın %15’inin 15-19 yaş gru-
bun da ki ka dın la ra ait ado le san ge be li ği so nu cu ol-
du ğu ve an ne ölüm le ri açı sın dan bü yük risk ta şı yan
ado le san do ğum la rın %15.9’u Do ğu Ana do lu,
%10’u Ku zey Ana do lu ve %17.2’si kır sal alan lar da -
dır.1,4,5 Ço cuk Vak fı Tür ki ye Ço cuk Bi lim Mer ke zi,
“7 Ekim Dün ya Ço cuk Gü nü’’ do la yı sıy la “ Tür ki -
ye’ nin Ço cuk Kar ne si’’ baş lık lı ra po ru na gö re, top-
lam nü fu su 67 mil yon 803 bin 927 olan Tür ki ye’ nin
ha ne hal kı or ta la ma sı 4.2 ki şi, do ğur gan lık ora nı
yüz de 1.9 ve adö le san an ne lik ora nı da yüz de
7.9’dur. Her yıl 1 mil yon 325 bin be be ğin doğ du ğu
Tür ki ye’ de, be bek ölüm ora nı bin de 37, an ne ölüm
ora nı ise bin de 53’dür. Top lam nü fu sun yüz de
39.7’si ni 0-18 yaş ara sı  oluş tu rur ken, 4-18 yaş ara-
sın da ki ço cuk nü fu sun için de 1 mil yon 100 bin
özür lü bu lun mak ta dır.3,4 Bu ve ri ler den an la şıl dı ğı
üze re ço cuk an ne ler prob le mi hem ge liş miş hem de
ge liş mek te olan ül ke ler de azım san ma ya cak oran-
lar da gö rül mek te olup, ül ke miz açı sın dan da du -
rum cid di bo yut la ra ulaş mış tır.

Ço cuk an ne kav ra mı; ado le san dö ne min de
cin sel sal dı rı ya da en sest iliş ki ye ma ruz kal ma ve -
ya ai le si ta ra fın dan zor la ya da kan dı rı la rak ev len -



ÇOCUK ANNELER KAVRAMINA ADLİ TIP YAKLAŞIMI: 3 OLGU Halis DOKGÖZ ve ark.

Turkiye Klinikleri J Foren Med 2008;5 83

di ril me ve/ve ya ka ça rak ev len me so nu cu ço cuk
yaş ta ge be kal ma ve ço cuk sa hi bi ol ma so nu cu,
ken di si bi yop si ko sos yal yön den ge li şi mi ni ta mam -
la ma mış an ne nin, ço cuk bü yüt me ve ye tiş tir me gi -
bi çok ağır bir so rum lu lu ğun al tı na gir me si ile
or ta ya çı kan çok bo yut lu bir prob lem dir.1 Fi zik sel
ve ruh sal ge li şi mi ni he nüz ta mam la mış ço cu ğun er -
ken yaş ta an ne ol ma sı ge be lik, do ğum ve post par -
tum dö nem de fi zik sel ve ruh sal komp li kas yon la ra
ne den ola bil mek te ve bu ne den ler den do la yı an ne
ölüm oran la rı, be bek le rin has ta lı ğa ya ka lan ma ve
öl me oran la rı di ğer le ri ne gö re da ha yük se le bil -
mek te dir.3,5-8,10-12 Ruh sal komp li kas yon la rın ne den -
le ri sa de ce ge be lik, do ğum ve post par tum
dö nem den kay nak lan ma yıp ge be lik ey le mi ne ve
de va mın da er ken yaş ta an ne ol ma la rı na ne den olan
cin sel sal dı rı dan da kay nak lan mak ta dır. En sık post
trav ma tik stres bo zuk lu lu ğu, ank si ye te bo zuk lu ğu
ve dep res yon gi bi ruh sal prob lem ler or ta ya çık-
mak ta dır.5,9,12-16

Ço cuk an ne kav ra mı sa de ce tıb bi bir ko nu ol-
ma yıp ay nı za man da sos yal ve hu kuk sal bo yut la rı
da olan bir kav ram dır. Ça lış ma mız da her ne ka dar
cin sel sal dı rı mağ du ru olan ço cuk an ne ol gu la rı su-
nul muş ol mak la bir lik te ül ke miz de ço cuk an ne ola-
rak ta nım la nan ol gu la rın ço ğun lu ğu nu kü çük yaş ta
gay rı res mi ola rak ev len di ril miş ço cuk lar oluş tur -
mak ta dır.10 Tür ki ye’ de ço cuk yaş ta ya pı lan ev li lik -
le rin kır sal ke sim ler de da ha yay gın ol du ğu, an cak
oran sal açı dan kent ile ara sın da be lir gin bir fark ol-
ma dı ğı, özel lik le Do ğu ve Gü ney do ğu Ana do lu böl-
ge sin de yay gın ol du ğu be lir til mek te dir. Er ken yaş
ev li lik ler de, ak ra ba ev li lik le ri en çok bi rin ci de re -
ce den ak ra ba lar, ya ni ku zen ler ara sın da ger çek leş -
mek te dir ve ço ğun luk la di ni nikâh şek lin de dir. Bu
kız ço cuk la rı nın ço ğu ta rım sek tö rün de üc ret siz ai -
le iş çi si ola rak ça lış mak ta dır. Alt sos yo-eko no mik
ai le le rin kız ço cuk la rı nın, ço cuk yaş ta ev li lik ris ki -
nin da ha yük sek ol du ğu be lir til mek te dir.10 Kız la -
rın ço cuk yaş ta ev len me le ri ve özel lik le ak ra ba
ev li li ği yap ma la rı, ül ke miz de be bek ve an ne ölüm-
le ri nin ora nı nı art tı ran en önem li fak tör ler den bi-
ri dir. Ya sal açı dan zor la ve ço cuk yaş ta
ev len dir me ler, ulus la ra ra sı hu kuk ve Türk hu ku ku
ile çe liş mek te dir. Türk Me de ni Ka nu nu’nun 124.
mad de sin de; er kek ve ya ka dın on ye di ya şı nı dol-

dur ma dık ça ev le ne mez, an cak hâkim ola ğa nüs tü
du rum lar da ve pek önem li bir se bep le onal tı ya şı -
nı dol dur muş olan er kek ve ya ka dı nın ev len me si -
ne izin ve re bi lir, 134. mad de sin de; ni kah kıy ma ya
ev len dir me me mur lu ğun da mev cut res mi me mur -
lar yet ki li dir. 143. mad de de ise; di ni ni kah an cak
res mi ni kah kı yıl dık tan son ra kı yı la bi lir, 149.,150.
ve 151. mad de ler de ise; hiç kim se zor la ev len di ri -
le mez, ki şi kü çük de ol sa ön ce lik le ken di iz ni alı nır,
zor lan dı ğı du rum da sav cı lı ğa suç du yu ru sun da bu-
lu na bi lir, iba re le ri yer al mak ta, ay rı ca Türk Ce za
Ka nu nu’ nun 230. mad de sin de res mi ni kah ol ma -
dan di ni ni kah ya pan ve yap tı ran la ra iki ila al tı ay
ha pis ce za sı ön gö rül mek te dir.17,18 Bü tün bu ya sal
dü zen le me le re rağ men ül ke miz de ha la ço cuk yaş -
ta ve zor la ev len dir me ler de vam et mek te dir. Eği-
tim ve kı sıt lı eko no mik ola nak la rı nın kız ço cuk lar
aley hi ne var lı ğı nı sür dür dü ğü sü re ce de kız ço cuk -
la rı nın er ken yaş lar da ev len me ye de vam ede ce ği
ile ri sü rül mek te dir.1,3,4,19 Bu ne den le ya sa la rın çı ka-
rıl ma sın dan çok uy gu la ma ya ge çi ril me si nin çok da -
ha önem li ol du ğu or ta ya çık mış tır. Ay rı ca Türk
Me de ni Ka nu n’un 124. mad de sin de yer alan
“hâkim ola ğa nüs tü du rum lar da ve pek önem li bir
se bep le onal tı ya şı nı dol dur muş olan er kek ve ya
ka dı nın ev len me si ne izin ve re bi li r” iba re si ço cuk
yaş ta ev li lik le re ya sal açık ka pı bı rak mak ta dır. Bu
mad de nin tek rar göz den ge çi ril me si ve ül ke mi zin
ta raf ol du ğu Ço cuk Hak la rı Söz leş me si’ ne uy gun
ha le ge ti ril me si ge rek mek te dir.

Ça lış ma mız da su nu lan ol gu lar da ol du ğu gi bi,
ba zı ço cuk an ne ol gu la rı has ta ne le re cin sel sal dı rı
ve/ve ya en sest ol gu su ola rak baş vu ra bil mek te dir.
Bu du rum da ol gu nun tıb bi yö nü nün ya nı sı ra hu-
ku ki yö nü de ön pla na çık mak ta dır. Ço cuk has ta -
nın ön ce lik le ad li va ka ola rak de ğer len di ri lip,
ge be lik yö nün den de ğer len di ril me sin den son ra
mut la ka ad li tıp ve ço cuk psi ki yat ri si bö lüm le rin ce
de de ğer len dir me ye alın ma lı dır. He kim ler ce ol gu -
nun ya sal mer ci le ri ne bil di ril me si ya sal bir zo run -
lu luk tur. Ad li tıp açı sın dan yü küm lü lük, sa de ce
ad li ra por dü zen le mek le sı nır lı kal ma yıp, di ğer kli-
nik branş lar la ve sos yal hiz met ler, ba ro ve il gi li si -
vil top lum ku ru luş la rı gi bi bi rim ler le iş bir li ği
için de, ço cu ğu nun yük sek ya ra rı gö ze til me si ol ma -
lı dır. Ay rın tı lı anam nez, ge rek li mu a ye ne ve tet-
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kik ler den son ra, il gi li bö lüm ler le kon sül te edil me li
ve ad li ra po run so nuç kıs mı na kla sik cin sel sal dı rı
mu a ye ne si bul gu la rı nın ya nı sı ra, yar gı sü re ci ni
uya rı cı ni te lik te ka na at ler ya zıl ma lı dır. Bun la ra ör -
nek ola rak; “ol gu nun ço cu ğun fi zik sel ve cin sel is-
tis ma rı ola rak de ğer len di ril me si nin uy gun ola ca ğı ”,
“olay ne de ni ile ço cu ğun ruh sağ lı ğı nın bo zul muş
olup, psi ki yat ri bö lü mün ce ta kip ve te da vi si nin ge-
rek ti ği ”, “ço cu ğun ba ba ile ay nı or tam da ya şa ma sı -
nın uy gun ol ma dı ğı, “ço cu ğun sos yal ko ru ma al tı na
alın ma sı nın uy gun ola ca ğı ”, “ge be li ğin son lan dı rıl -
ma sı nın uy gun ola ca ğı ” gi bi yar gı sü re cin de iz le -
ne cek yo lu be lir le me de yar dım cı ola cak ifa de ler
sa yı la bi lir. 

Ço cuk an ne ol gu la rın da de ğer len di ril me si ge-
re ken di ğer bir bo yut da ge be li ğin son lan dı rı lıp
son lan dı rıl ma ya ca ğı dır. Ya sal ola rak ki şi nin rı za sı
ile 10 haf ta ya ka dar olan ge be lik ler tıb ben son lan -
dı rı la bil mek te dir. An cak Türk Ce za Ka nu nu ’nun
99. mad de si nin 6. fık ra sı na gö re; ka dı nın mağ du ru
ol du ğu bir suç so nu cu ge be kal ma sı ha lin de; 20 haf-
ta ya ka dar olan ge be lik ler, ka dı nın rı za sı ol ma sı
kay dıy la tıb ben son lan dı rı la bil mek te dir.18 Su nu lan
2. ol gu da 20 haf ta lık olan ge be lik son lan dı rıl mış, 1.

ve 3. ol gu da ge be lik ler 6 ve 6.5 ay lık ol du ğun dan
son lan dı rıl ma iş le mi uy gu lan ma mış tır. 

Ça lış ma mız da her üç ol gu da da; Ka dın Has ta -
lık la rı ve Do ğum, Ço cuk Psi ki yat ri si ve Ad li Tıp
Ana bi lim Dal la rı ken di ara la rın da ve ya sal mer ci ler
ve sos yal hiz met ler ile iş bir li ği için de ço cuk la rın
yük sek ya ra rı gö ze ti le rek ha re ket edil miş ve hu-
kuk sal sü reç hız lan dı rıl mış tır.

SO NUÇ

Ço cuk an ne kav ra mı; sa de ce tıb bi bir ko nu ol ma yıp
sos yal ve hu kuk sal bo yut la rı da olan çok bo yut lu bir
prob lem dir. Bu ne den le ad li tıp açı sın dan yü küm lü -
lük, sa de ce ad li ra por dü zen le mek le sı nır lı kal ma -
yıp, di ğer kli nik branş lar la ve sos yal hiz met ler, ba ro
ve il gi li si vil top lum ku ru luş la rı gi bi bi rim ler le iş bir-
li ği için de, ço cu ğu nun yük sek ya ra rı gö ze ti le rek sos-
yal ko ru ma prog ram la rı nın oluş tu rul ma sın da da
be lir le yi ci ol ma lı dır. 1 Ha zi ran 2005 ta ri hin de yü-
rür lü ğe gi ren ye ni Türk Ce za Ka nu nu ile bir lik te ço -
cuk hak la rı na yö ne lik olum lu de ği şim ler ol mak la
bir lik te ül ke mi zin im za la dı ğı Ço cuk Hak la rı Söz leş -
me si’ nin bir an ön ce iç hu kuk ta iş ler lik ka za na rak
uy gu la ma ya geç me si ge rek mek te dir.
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