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BÖLÜM 3
DAVRANIŞSAL, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER LİSTESİ

Bir önceki versiyonla yeni versiyon arasındaki ilişkiyi göstermek adına
aşağıda UÇEP-20ZO DSBB listesinde sıralanan durumlar, UÇEP-ZOM’de yer
alan üç ana başlık açısından ele alınarak sunulmuştur.

6. Çocuk
ihmali ve
istismarı

a. İhmal (duygusal, fiziksel, tıbbi, eğitimsel vb.)
b. istismar (fiziksel, duygusal, cinsel)_
c. Çocuk işçiliği_
d. Sokakta yaşayan çocuk_
e. Ergen gebelikler_
f. Çocuk yaşta evlilik

Tablo 3.2. Ulusal ÇEP-2014 ve Ulusal ÇEP-2020 Karşılaştırması
Ulusal ÇEP 2014 de Semptomlar/
Durumlar listesinde yer alan üç başlık
ve durumlar

Ulusal ÇEP-2020-DSBB
listesinde yer alan durumlar

Adli ve/veyaPsiko-sosyalDurumlar1
* Hukukidurumlar/sorumluluklar
* hmal ve istismar (çocuk, yaşlı,
engelli, incinebilir gruplar)

• Kazalar (ev-is-trafik kazaları, elektrik
çarpması, düşme,boğulmalar)

• Öğrenme güçlüğü
• Ölüm
* Şiddet (aileİçi şiddet, çocuğa, kadına,
sağlıkpersonelineyönelik şiddet,işyerinde şiddet, mobing)

* Maluliyet
* Risk yönetimi vemalpraktis
• Dikkat eksikliği, hiperaktivite
* Donukluk hali
* Zehirlenmeler

Psiko-sosyal ve Kültürel
Durumlar
Hukuki, Etik ve
Profesyonelliğe ilişkin
Durumlar
* Bağımlılık
< Bilimsel araştırmayöntemLeri
ve etiği

4 Çocuk ihmali ve istismarı
4 Hekim hastaetkileşiminde
güçlükler

* Hukuki ve etik durumlar
4 İnsan hakları ve sağlık
4 Kronik/Bulaşıcı olmayan
hastalıklar

4 Ölüm, ölmekte olan birey ve
yas

* Öncelikli/Dezavantajlı gruplar
4 Sağlıkuygulamalarınınöz¬
eleştiri gerektirenyönleri

- Tıbbi hatalar ve
profesyonellik dışı
davranışlar

4 Tıpta profesyonellik
4 Toplumsal cinsiyet temelli
ayrımcılık

4 Toplumsal ve kültürel
çeşitlilik
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Sarsılmış Bebek Sendromu, Tanım

Bebeklerin boyun kasları zayıftır. Özellikle ilk aylarda baş

kontrolü bile henüz tam değildir. Yüzüstü tuttuğunuzda başını

hafifçe kaldırabilen bir aylık bir bebek, sırt üstü yatırırken

ellerinden tutup oturtmaya çalıştığınızda kafası arkaya

düşecektir. Bu nedenle bebeklere bez değiştirme, kucağa alma

gibi çeşitli nedenle pozisyon verirken başını mutlaka

destekleyecek şekilde tutmak gerekir.



Sarsılmış Bebek Sendromu, Patofizyoloji

Bebeklerin boyun kasları zayıftır.

Bebeğin şiddetle sarsılmasıyla beyindeki «bridging vein» lerde

kanamalara ve sinirlerde kopmalara sebep oluyor.

Bu da bebek ölümlerine veya hayatta kalabilen bebeklerde nörolojik

problemlere sebep olur.





Sarsılmış Bebek Sendromu

• Kostalar

• %80’den fazlası okült, iyileşme ile görülebilir hale gelir

• Arka kot kırıkları özellikle düşündürücüdür

• Uzun kemikler

• Eski kırıklarla ilgili periostal yeni kemik oluşumları

• Metafiz köşe veya epifiz plate kırıkları

• Spiral diafiz kırıkları

• Çok değişik yumuşak doku injurileri görülebilir

• karaciğer, dalak, böbrek, beyin hasarları
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Sarsılmış Bebek Sendromu, Sıklık

Sıklık: bilinmiyor

Çoğunlukla gaz sancısının olduğu 2. hafta ile 6. ay arasında sık.

Birçok zaman bebeğin yataktan düştüğü söylenebilir, ama kranial

tomografi ve magnetik rezonanstaki görüntülerle bebeğin yataktan mı

düştüğü yoksa sarsıldığı mı büyük olasılıkla ayırt edilebilir.



Çocuk Örselenmesinin Türkiye’de 

Epidemiyolojisi

 Bilir ‘85, 16000 çocuk, 34% fiziksel istismar

 Zeytinoglu ‘89, 785 aile, 35% fiz. ist.

 Oral ‘94, 800 çocuk, 36% fiz./duyg. ist

 Aksel ‘94, 1500 lise öğrencisi, 9% cinsel ist.

 Aksel ‘94, 500 üniv. öğrencisi 18% cinsel ist.

 Atamer ’98, 445 üniv. öğrencisi 37% cinsel ist.

 Alikasifoglu ’04, 1871 kız lise öğrencisi, 

4% cinsel ist.





Sarsılmış=Hırpalanmış Bebek Sendromu
Triad

• Retinal hemoraji

• Subdural / subaraknoid hemoraji

• Falks cerebri çevresinde orta hatta subdural hematom varlığı ciddi hırpalanmayı gösterir

• Serebral kontüzyon

Minimal harici travma bulgusu varken difüz serebral ödem varlığı
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Mutlaka Adli Rapor Tutun

• Böyle bir vakada şüphelendiğinizde «Adli Rapor» tutmanız gerekir. 



İHBAR

• Bir suçun işlendiğinin yetkili makamlara bildirilmesi

• Kişiler bakımından hem anayasal bir hak hem de belli suçlar yönünden 
veya belli kişiler bakımından bir yükümlülüktür. 



TCK

Madde 278-
• (1): İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

• (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticeleri sınırlandırılması 
halen mümkün bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, yukarıdaki fıkra 
hükmünce cezalandırılır.

• (3) Mağdurun 15 yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel ve ruhsal bakımdan 
özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendisini savunamayacak kimse 
olması durumunda, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında 
artırılır. 



T.C.K. MADDE 278-279

• Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

• Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı

gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip

de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu

hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar

hapis cezası ile cezalandırılır.



TCK

Madde 280

• (1)Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile 
karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya 
bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.

• (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, 
hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır



Bildirimde bulunulacak yerler

1. Adli makamlar: öncelikle Cumhuriyet Savcıları

2. Kolluk kuvvetleri, polis ve jandarma

3. Kaymakamlık ve Valilik

4. Çocuk İzleme Merkezleri

5. Çocuk Koruma Birimleri

6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruluşları, Çocuk Esirgeme 
Kurumu gibi



ŞÜPHELİ DURUMLAR: DİKKAT !

• Çocuğu tedaviye getirmede açıklanamayan bir gecikme

• Hikaye ile uyumsuz fiziksel bulgular

• Tekrarlayan şüpheli yaralanmalar

• Hasardan çocuğu yada başka birini sorumlu tutan anne-
baba

• Çocuğun hasar ile ilgili anne-babayı suçlaması

• Ana-babanın çocuktaki hasar konusunda ilgisiz ya da aşırı 
kaygılı görünmesi



2 aylıkken banyo sırasında morarma, nefes alamama, kusma şik. ile getirilmiş. Hb: 7,5, farklı evrelerde subdural kanama var. Kanama diyatezi
açısından testleri normal. Göz: preretinal hemoraji var. Kemik survey normal. Bildirim yaptık. Sosyal inceleme raporunda da aslında istismar
olabilir diye bildirildi





2.5 ay



4ay



7 aylık. 
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3 aylık; Arşiv filmi. Tanı?



8 aylık infant; 3 yaşındaki kardeşi

tarafından halının üzerine düşürülme

öyküsü mevcut







• Kosta kırıkları; arka yerleşimli

• Akciğer kontüzyonu



Görüntüleme Protokolü 

0-12 aylık
-kemik survey
-kontrol kemik survey (2 hafta sonra)

12ay-2yaş
- kemik survey veya sintigrafi

2-5 yaş
-kuvvetli fiziksel istismar şüphesi varsa kemik survey veya 
sintigrafi

5yaş ve üzeri
-şüphelenilen bölgelerin grafilerini çekelim

• Kleinman, PK. Diagnostic Imaging of Child Abuse, 2nd ed. 1998



Kemik Survey

 AP Humerus

 AP Önkol

 Oblik Eller

 AP Pelvis

 AP Femur

 AP Tibia

 AP Ayaklar



Kemik Survey

• Toraks; 3 yönlü

• Kafa; iki yönlü

• Servikal vert. Lat.

• Torakal vert. Lat.

• Lomber vert. Lat.
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Sol göz altında ve sol kulak arkasında ekimoz





İntestinal perforasyon, oksipital fraktür





4 Y E

Batında serbest hava ve sıvı
Mesane arka duvarında perforasyon
Rektum anterolateral duvarda perforasyon





Isırık 

► 3.75 Female aged 4 years
She had been previously sexually abused. Two
bite marks are seen on her arm, probably child
bites obtained in the day nursery.



Saçların yolunması

K 3.101 Female
aged 3 years
She was referred
because of multiple
bruises. Examination
revealed an area of
hair loss (as shown in
photograph) resulting
from the child’s hair
being pulled; there
were also signs of
physical and sexual
abuse.



3.6 Female aged 3 years
She presented as having ‘fallen downstairs’. Recent horizontal linear
bmises extending across the cheek are consistent with an adult hand slap.



i ▲ 3.1 1 Male aged 3 years
He was assaulted by his mothers male partner.
There is extensive recent diffuse and petechial
bruising with swelling across the cheek, ear and
behind the ear, caused by an adult hand slap.



A A 3.12, ▲ 3.13 Male aged 6 years
His school teacher noticed a ‘rash’ when the child complained of earache.
Multiple petechial bruises of pinna and temporal area of skull are consistent
with a hand slap by an adult.





3. Yaralanmanın oluş zamanı

• Farklı iyileşme evreleri tekrarlayan travmaları gösterir



► ◄ 5.41 Female aged 13 months
She presented as having climbed onto the worktop and then
sat on the cooker. Her father had heard her crying and had
lifted her down. Concentric circular burns to both buttocks
and to the top of the right thigh can be been seen in the
photograph. The injury is not consistent with the history
given. More than one contact lias occurred, and in a position
not consistent with sitting. A serious and sadistic injury.



A 5.81, 5.82 Female aged 7 years
The child told her school teacher that her father had burned her with a
cigarette. There is a typical cigarette burn on the forehead.



► 15.52 Male aged 4 years
There is increased perianal pigmentation and a
complete ring of veins.
Signs: pigmentation, veins.



Tip

SHMd

CKM

Emniyet

Savci
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ÇİTEM (Çocuk İstismarı ve İhmali Tedavi ve 
Engelleme Merkezi)
Pediatrik radyolog, Çocuk psikiyatr, Adli tıp uzmanı, Pediatrist



• Disiplinlerarasi iletisimi arttirir, hizlandirir

• Cocugun ve ailenin sistem icerisindeki orselenmesini azaltir

• Verilen kararlarin gercege yaklasmasini saglar

• Disiplinlerarasi egitimi hizlandirir

• Cocuk istismari yonetimine en insani yaklasimdir




