
ÇOCUK İSTİSMARI OLGULARINDA İLGİLİ BİRİMLER ARASINDA İŞBİRLİĞİ 

EKSİKLİĞİN YOL AÇABİLECEĞİ SORUNLAR: Bir olgu sunumu 

 

Hakan KAR*, Selda POLAT** , Halis DOKGÖZ*, Nursel Gamsız BİLGİN* 

*  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

ÖZET: 

 Çocuk istismar türleri; fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmaldir. İstismarının türü 

ne olursa olsun, olguların multidisipliner ve bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi gereklidir. 

Bu olgu sunumumuzda; konuyla ilgili çalışan birimlerin işbirliği, bütüncül yaklaşım ve 

iletişim içerisinde olduğu tek merkezli modellerin gerekliliğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

 Bu çalışmada; anneannesi tarafından, cinsel istismar iddiası ile suç duyurusunda 

bulunulan, ancak anneannesinin paranoid içerikli düşünce ve davranışları nedeniyle, ağır 

duygusal, fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasına rağmen, birimler arası işbirliği ve 

geribildirim eksikliği yüzünden, çocuğun gereksinimi olan sosyal korunma sağlanmayıp, 

istismar edildiği ortamda yaşamak zorunda bırakılan bir erkek çocuk olgusu sunulmuştur. 

Bu durumların yaşanmaması açısından olguların mümkün olan en kısa sürede, tek 

birimde ve bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi ve izlemi gereklidir. Bu amaçla 

hastanelerde; çocukla ilgili değişik uzmanlık dallarından hekimlerin ve sosyal çalışmacıların 

yer aldığı “Çocuk Koruma Birimleri” kurulması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, cinsel istismar, sosyal koruma, çocuk koruma birimi. 

 

 



 

ABSTRACT: 

 Types of child abuse are; physical, sexual, emotional abuse and neglect. Regardless of 

what type of abuse, it is a necessary to evaluate the cases in multidisciplinary and holistic 

approach. We aim to state the necessity of single-centered model in which relevant work units 

cooperate and communicate within the holistic approach in this case report.  

 A boy who is given legal complaint with allegations of sexual abuse by her 

grandmother, but is exposed to severe emotional, physical and sexual abuse because of his 

grandmother's paranoid thoughts and behaviors is presented in this study. But the child forced 

to live in the environment where he is abused, instead of proving social protection for 

children, because of lack of cooperation and feedback between the relevant units in our case.  

 Cases must be evaluated and followed-up as soon as possible in a single unit with 

holistic approach, in terms of this situation does not happen. We think that "Child Protection 

Unit" should be established in hospitals which consist of doctors from the different branches 

related with children and social workers, for this purpose.  

 Keywords: Child abuse, sexual abuse, social protection, child protection unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRİŞ ve AMAÇ: 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün 1985’de yapmış olduğu tanıma göre “çocuğun sağlığını, 

fizik ve psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, toplum veya ülke 

tarafından çocuğa karşı bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar çocuk istismarı” olarak 

kabul edilir, denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1999’da yaptığı tanımda ise çocuk 

istismarının kapsamı belirlenmiş ve çocuk istismarı “çocuğun sorumluluk, güven ve yetenek 

ile ilgili genel durumunda, çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerlerine zarar 

verebilen, fiziksel ve/veya duygusal kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali, her türlü ticari 

çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren her türlü davranışlar” olarak tanımlanmıştır (1). Bu 

tanım aynı zamanda çocuğun istismar veya şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinlerin 

istismar olarak kabul etmediği davranışları da içine alır. Yani çocuk istismarı olarak 

tanımlanan bu davranışların mutlaka çocuk tarafından algılanması veya yetişkin tarafından 

bilinçli olarak yapılması şart değildir.   

 Çocuk istismarı; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olarak 4 

temel grupta incelenmektedir. Fiziksel istismar 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin anne, 

baba ya da bakımından sorumlu başka kişi tarafından, sağlığına zarar verecek biçimde kaza 

dışı fiziksel hasara uğraması ya da yaralanma riskine maruz kalmasıdır. En yaygın rastlanılan 

ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir (2-6). Çocuğun cinsel istismarı; çocuk ve erişkin 

arasındaki temas ve ilişkinin, o erişkinin veya başka birinin cinsel haz elde etmek için 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır (4). Gündelik yaşamda sık rastlanılan ancak 

ispatlanması en zor istismar tiplerinden birisi olan duygusal istismar; anne, baba ya da 

çevredeki diğer yetişkinlerin çocuğun yeteneklerinin üzerinde istek ve beklentiler içinde 

olmaları ve saldırganca davranmaları olarak tanımlanır (7). İhmal ise çocuğa bakmakla 

yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve 



duygusal gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermemesi ve çocuğu 

fiziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesi şeklinde tanımlanmaktadır (3,7).  

 Çocuk istismarının türü ne olursa olsun, olguların multidisipliner ve bütüncül 

yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir. Türkiye’de çocuk istismarı ve ihmali tıp 

alanında yeni dile getirilmeye başlanan bir sorun olup son yıllarda hekimlerin örgün 

eğitimlerine ve sürekli tıp eğitimi programlarına girmeye başlamıştır. Her ne kadar hekimlerin 

ve diğer sağlık çalışanlarının konu hakkındaki bilgileri artmaktaysa da, çocuk istismarına 

uygun yaklaşım ekip çalışmasını gerektirir. Ülkemizde gerek çocuğun değerlendirildiği 

hastanelerde birimler arasında, gerekse olgunun adli sürecinde kurumlar arasında işbirliği, 

koordinasyon ve geribildirim eksikliği yaşanmaktadır. 

 Bu olgu sunumumuzda; bir çocuk istismarı olgusu üzerinden, konuyla ilgili çalışan 

birimlerin işbirliği, bütüncül yaklaşım ve iletişim içerisinde tek merkezde hizmet verebileceği 

modellerin gerekliliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

OLGU:  

Olgumuz; 11 yaşında, anne ve babası boşanmış, velayet hakkı annesinin üzerinde, 

ancak annesi başka bir ilde gazinoda çalışan ve anneannesiyle yalnız yaşayan erkek çocuktur. 

Anneannesi tarafından, cinsel istismar iddiası ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulan ve 02.01.2008 tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 

Dalı’na gönderilen çocuk öyküsünde; 3 hafta önceden itibaren başlamak üzere iki kişi 

tarafından toplam 5 kez tecavüze uğradığını ifade etmiştir. Adli Tıp Anabilim Dalı Cinsel 

Saldırı Değerlendirme Biriminde yapılan anal muayenesinde; hijyen bozukluğuna bağlı 

perianal hiperemi dışında patolojik bulgu saptanmadı. Genel vücut muayenesinde; üst dudak 

ortada 0,3X0,5cm ebadında hiperemik alan, sol skapula üstü omuz arka tarafında 6X3cm’lik 

bir alanda üzerinde yer yer 1-3cm uzunluklarında sıyrıklar olan ekimotik alan saptandı. 



Kişiden sperm aranmak üzere anal frotti alınarak Patoloji bölümüne gönderildi. Kişi olaya 

bağlı ruh sağlığının bozulup bozulmadığının değerlendirilmesi için Çocuk Psikiyatri 

kliniğinden konsültasyon istendi. Alınan anal sürüntüde spermium izlenmedi. Çocuğun 

02.01.2008 tarihli Çocuk Psikiyatrisi randevusuna başvurmadığı tespit edildi. Bu durumun 

Adli Tıp Anabilim Dalı’nca Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi üzerine, çocuğun 

15.01.2008 tarihinde Çocuk Psikiyatrisi Bölümüne başvurması sağlandı. Çocuk Psikiyatrisi 

Anabilim Dalı’nca yapılan değerlendirmede yaşadığı olaya bağlı gelişen enkoprezis 

bulunduğu, ruh sağlığının etkilendiği, anneannenin düşünce içeriğinde “paranoid düşünce?” 

olduğu sonucuna varıldığı ve erişkin psikiyatrisi bölümüne yönlendirildiği bildirildi. 

Enkoprezis nedeniyle çocuk Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na yönlendirildi. Yapılan anal 

manometre tetkik raporunda; anal istirahat basıncının normal olduğu ve istemli sıkma 

basıncının gelişmediği (düşük hasta uyumu nedeniyle) tespit edildiği bildirildi. Hastanın 

11.02.2008 de yapılan kontrol muayenesinde; sağ glutea orta kısmında, sağ glutea ve sol 

glutea orta iç yüzlerinde, sol glutea üst dış kısmında yanıklar, sol glutea alt kısmında mor 

renkli ekimoz, sol glutea üst dış kısmında üzerleri kurutlu lineer cildi sıyrıklar olduğu tespit 

edildi. Çocuk yanıkların soba üzerine düşme sonucu oluştuğunu ifade etti. Anneanne ile 

yapılan görüşmede; “çocuğu kendisinin büyüttüğünü, anne babanın ayrı olduğunu, 1 yıldır 

çocuktan şüphelendiğini, çocuğu takip ettiğini, çocuk bir şey anlatmayınca anüs muayenesi 

yaptığını ve erkekler ile ilişkiye girdiğini anladığını, okul müdürüne, öğretmenlerine olayı 

anlattığını ve çocuğun tuvalette, teneffüslerde izlenmesini istediğini, okul çıkışında erkeklerle 

beraber gördüğünde evde muayene ettiğini, külotunda sürekli dışkı gördüğünü, çocuktan 

baskı ile bazı isimler öğrendiğini ve karakola şikayette bulunduğunu, son defa erkeklerle 

ilişkiye girdiğinden şüphelendiğinde kızgın şiş ile kalçalarını yaktığını, çocuğu bazen 

öldürmek istediğini” ifade etmiş olup, tarafımızca anneannede paranoid içerikli düşünce ve 

konuşmalar olduğu düşünüldü. Anneannenin çocukta ağır fiziksel, duygusal ve cinsel 



istismara yol açtığı, takip, muayene ve teşhir etme yoluyla çocuk üzerinde baskı ve korkuya 

neden olduğu, muayene ve tetkiklerde; fiili livatayı destekleyen bulguların olmaması da göz 

önüne alınarak mevcut şikayetin anneannenin yoğun şüphelerine bağlı olarak çocuğu baskı 

altına alması sonucu gerçekleşmiş olabileceği, bu hususun Erişkin Psikiyatrisi 

değerlendirilmesi sonucu daha net olarak ortaya çıkabileceği sonucuna varıldı ve elde edilen 

sonuçlar ek rapor olarak Cumhuriyet Savcılığı’na bildirildi. Ayrıca Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’ne de bildirim yapıldı ve çocuğun sosyal korumaya alınması önerildi.  

Çocuk ve anneannenin psikiyatrik izlemlere başvurmamaları üzerine Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü aranarak olgunun akıbeti araştırıldığında; çocuğun halen anneanne ile yaşadığı 

ve anneanneye ayni ve nakdi yardım yapıldığı öğrenildi. Yapılan uyarılar üzerine hata 

yapıldığı ve olgunun yeniden değerlendirilerek koruma altına alınacağı ifade edildi. 

Çalışmamızın hazırlandığı günlerde yapılan görüşmelerde; Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’nün çocuğu anneannesinden ayırdığı ve sosyal koruma altına aldığı ancak, 

çocuğun diğer çocuklar tarafından dışlandığı ve istismara açık bir durumda olduğu öğrenildi. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ: 

 Çocuk istismarı olgularının değerlendirilmesinde, ilgili birimlerin ilk prensibi 

Birleşmiş Çocuk Hakları Sözleşmesinde tanımlandığı üzere, çocuğun yüksek yararını 

gözetmek olmalıdır. Bu nedenle bu tür olgulara yaklaşımda kabullenilmiş model; çocuğun 

ilgili tüm birimler tarafından, çocuk dostu bir değerlendirme ortamında, tek seferde, mümkün 

olan en kısa sürede,  bütüncül yaklaşımla çözüme odaklı bir şekilde değerlendirilmesi ve 

rehabilitasyonunun planlanmasıdır.  

 Ülkemizdeki hastanelerin çoğunda bu ekip çalışması anlayışı yerleşmemiş olduğundan 

istismara uğramış çocuk, ilgili birimler arasında sevk ya da konsültasyon mekanizmasıyla 

değerlendirilmektedir. Hastaneye ilk başvuruda karşılaştığı hekim genellikle bu konuda 



uzmanlığı olmayan biri olmakta, ilk öykü ve muayene sıklıkla acil ya da poliklinik gibi 

hastanenin en kalabalık ve yoğun bölümlerinde çocuğun değerlendirilmesi için uygun 

olmayan koşullarda yapılmaktadır. Daha sonra ilgili birimlere yönlendirilen çocuktan her 

birimde ayrı ayrı öykü alınmakta ve tekrar tekrar fizik muayene yapılmaktadır. Ayrıca 

bölümlerden randevu alınmasının zorlukları, bazen randevuların ileri tarihlere verilmesi gibi 

sıkıntılarla da karşılaşılmaktadır. Bu süreç çocuk için oldukça örseleyicidir. Çoğu 

değerlendirme birimi çocuk dostu ortama sahip değildir. Tüm bu nedenler, çocuğun yaşadığı 

olaydan ayrı olarak, değerlendirme sürecinde de tekrar örselenmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca birimler arası iletişim ve geribildirimde yaşanan eksiklikler olgumuzda olduğu gibi 

rehabilitasyon sürecinde de aksaklıklara neden olmaktadır. 

 İstismar olgularına en uygun tedavi ve izlem yaklaşımı çok merkezli bir ekip çalışması 

ile sağlanabilir. Hastane içinde çocukla ilgili değişik uzmanlık dallarından hekimlerin yer 

aldığı “Çocuk Koruma Birimleri” kurulmalıdır. İstismarın hem tıbbi, hem sosyal hem de 

hukuksal yönü bulunduğu için hastane ekibi hukukçular ve sosyal hizmet kurumlarıyla 

işbirliği içinde çalışmalıdır. Hastane ekibinin çekirdeğini hekim olarak adli tıp uzmanları,  

çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve çocuk ruh sağlığı uzmanları oluşturmalıdır. Ayrıca 

ekipte hastanenin çocuk hasta gören acil tıp, çocuk cerrahisi, ortopedi, nöroloji, beyin 

cerrahisi, dermatoloji, göz, kulak-burun-boğaz, plastik cerrahi gibi bölümleriyle sürekli 

iletişim içinde olmalı, bu birimlerde çalışan sağlık personeline konuyla ilgili eğitimler 

verilerek farkındalık arttırılmalı ve istismar kuşkusu olan olguların çocuk koruma birimine 

yönlendirilmesi sağlamalıdır. Ayrıca çocuk koruma merkezlerinde mutlaka sosyal hizmet 

uzmanı, psikolog ve hemşire de yer almalıdır. Bu birim hem adli hem de tedavi sonrası 

rehabilitasyon sürecinde Cumhuriyet Savcılığı, Mahkeme, Baro, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu ve Çocuk Polisi gibi kurumlarla da işbirliği ve koordinasyon içinde olmalı 

ayrıca kurumlar arası geri bildirim sağlanması noktasında kilit rol oynamalıdır (8). 



 Olgumuza anneannesi tarafından ağır duygusal, fiziksel ve cinsel istismar 

uygulanmasına karşın, birimler arası işbirliği ve geribildirim eksikliği yüzünden, çocuğun 

gereksinimi olan sosyal korunmanın sağlanması yerine, çocuk istismar edildiği ortamda 

yaşamak zorunda bırakılmıştır. Bu durumların yaşanmaması açısından olguların mümkün 

olan en kısa sürede, tek birimde ve bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi ve izlemi 

gereklidir. Bu amaçla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde “Çocuk Koruma Birimi” 

kurulması konusunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 
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Bu olgu sunumu, 27-30 Eylül 2009’da Ankara’da düzenlenen Çocuk İstismarını ve 

İhmalini Önleme Kongresi’nde poster sunum olarak sunulmuştur.  


