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FİZİKSEL İSTİSMAR

Fiziksel istismar çocuğun kaza sonucu  oluşmamış 
olan ve fiziksel zarar görmesi ile ortaya çıkan 
yaralanmalarıdır.Çocuğa kasıtlı olarak zarar vermek 
demektir.



FİZİKSEL İSTİSMAR

Açıklanamayan yara bere ve darbe izleri:

 Yüzde dudakta,ağızda.

 Gövdede,sırtta,kalçada,baldır bacaklarda 
morluklar

 Değişik düzeydeki iyileşme belirtilerinde el 
izi, ısırık izi;

 Kümelenmiş ve düzenli formlardaki şekiller.

 Kemer, elektrik kablosu gibi acı vermek için 
kullanılan nesnelerin izleri

 Tatil, hafta sonu vb gibi bir durum sonrası 
tekrarlayarak ortaya çıkması.    



Açıklanamayan yanıklar:

 Özellikle ayak tabanlarında, avuç 
içlerinde,sırtta ya da kaba etteki sigara 
yanıkları

 Daldırma yanıkları(eldiven ya da çorap 
tarzında keskin sınırlı yanıklar, çocuğun el ve 
ayaklarının biri tarafından kaynar suya 
daldırılması ile oluşurlar,kaza ile bu tip keskin 
sınırlı yanıklar oluşmaz)



Açıklanamayan kırıklar/çıkıklar,kafa derisinde

saç kaybı

-Uzun ve kısa süreli etkiler

 Morarma,

 Vücudun belli yerlerinde kesikler, 

 Kırık kemikler,

 İç kanama gibi hemen görülen etkileri gibi

 Sarsılmış bebek sendromu(körlük, öğrenme 
güçlüğü,zihinsel gerilik,felç gibi)

 Zedelenmiş beyin gelişimi,

 Ömür boyu zayıf fiziksel sağlık.



DAVRANIŞSAL GÖSTERGELER 

 Cezalandırmayı hak ettiği yönündeki tutum

 Yetişkinler ile iletişim kurmaktan sakınma

 Ebeveynden korkma

 Eve gitmekten korkma

 Kendi kendine zarar verici davranışlar

 Aşırı derecede çekingen ya da saldırgan 
davranışlar



 Fiziksel temastan rahatsız olma

 Ağrı yakınmaları

 İklim şartlarına uygun olmayan ve vucudu
saklamak için giyilen giysiler

 Diğer çocukların ağlamasına duyarlı olma

 Okula erken gitme,okuldan geç ayrılma

 Evden kaçma(ergenlerde)

 Sosyal işlevsellik alanında sorunlar

 Yakın ilişki kurmada zorluklar

 Çatışmalı, duygusal yoğunluğu az, öfkeli 
ilişkiler

 Karşı gelme bozukluğu



BİLİŞSEL/AKADEMİK GÖSTERGELER

 Gelişimsel bozukluklar

 Okul başarısında düşme



UZUN VE KISA DÖNEMLİ PSİKOLOJİK SONUÇLARI

 İzolasyon

 Korku

 Güven kaybı

 Depresyon ve anksiyete

 Düşük özdeğerlilik

 İlişki kurmada ve sürdürmede güçlük

 Yeme bozukluğu

 Travma sonrası stres bozukluğu

 İntihar girişimleri



UZUN VE KISA DÖNEMLİ DAVRANIŞSAL SONUÇLAR

 Suçluluk 

 Uyuşturucu kullanımı

 Düşük akademik başarı

 Suç davranışlarına,alkol ve diğer uyuşturucu 
bağımlılıklarına ve olumsuz davranışlara yüksek 
oranda eğilim gösterme



 Zor mizaç özelliği olan çocuklar.

 Gelişimsel geriliği olan çocuklar/ergenler

 Uyum zorluğu çeken çocuklar/ergenler



Çocuklarına fiziksel şiddet uygulayan anababaların
ortak bir psikiyatrik profili yoktur.

 Ergen ana baba

 Çocukluklarında fiziksel örselenme 
deneyimi(1/3)oranında

 Çocuğa yönelik olumsuz algılar

 Gerçekçi olmayan gelişimsel beklentiler

 Katı fiziksel cezanın gerekli olduğuna inanma

 Öfke,aşırı tepkisellik,nefret,tehdit savurma gibi 
duygu düzenleme bozuklukları.



 Kişisel stres/gerginlik

 Zayıf dürtü kontrolu,tutarsız tutumlar

 Problem çözmede sınırlılık

 Depresyon,madde kullanımı,travma sonrası 
stres bozukluğu

 Fizyolojik tepkisellik



 Tek ebeveyn,düşük yaş düzeyi, eğitimsizlik

 Aile içi şiddet, sınırlı psikososyal kaynaklar 
(izolasyon,işsizlik, düşük gelir düzeyi)

 Aile de kırılmalar, çözülmeler,ayrılık ve kaos



 Toplumdaki  kültürel normlar (şiddetin kabul 
edilebilir olması)

 Toplumsal değişkenlik

 Ekonomik sorunlar

 Komşuluk ilişkilerinde azalma

 Medyada şiddet

 Örgütlenmede sorunlar (çocuk ve ergenleri 
koruyan yasaların bulunmayışı ya da eksik 
oluşu)



CİNSEL İSTİSMAR

Çocuğun  bir yetişkin ya da kendisinden büyük 
bir çocuk tarafından anlamadığı ya da kabul 
etmediği,gelişimsel olarak hazır olmadığı bir 
cinsel eyleme yönlendirilmesi  ve karşı tarafın 
cinsel doyumu için kullanılması durumudur.



FİZİKSEL GÖSTERGELER

 Yürüme ve oturmada zorluk çekme

 Yırtılmış,lekeli ve kanlı iç çamaşırları

 Genital bölgede acı,şişkinlik,kızarıklık 
kanama ya da kaşıntı

 İdrar yapmada acı çekme

 Genital bölgenin dışında bereler,kanama ya 
da yırtılmalar olması

 Cinsel yolla bulaşan hastalığın saptanması



DAVRANIŞSAL GÖSTERGELER 

 Uygun olmayan cinsel oyunlar ya da ileri 
derecede cinsel bilgi sahibi olma ve rastgele 
cinsel ilişki kurma

 Duygularını kontrol edememe 

 Okulda beklenmedik zorlanmalar

 Uzaklaşma ve depresyon

 Akranlarla ilişkilerde zorluk ve onlarla 
ilişkiden çekinme



 Kendi kendini sosyal olarak yalıtma

 Fiziksel temas ya da yakınlıktan kaçınma

 Ani ve aşırı kilo değişimi (zayıflama ya da 
şişmanlama)

 Belli yerlerden ve kişilerden çok fazla korkma

 Tanıdık bir yetişkinden kaçma ya da  kaçınma 
davranışı sergileme



DUYGUSAL GÖSTERGELER

Kendilik sorunları,düşük öz değer,suçluluk 
(benim hatam),utanç,depresyon,anksiyete,ruhsal 
gelgitler,benlik saygısında ciddi azalma,öfke 
tepkileri,karşı gelme bozukluğu gibi



BİLİŞSEL/GELİŞİMSEL /AKADEMİK GÖSTERGELER

 Öğrenme güçlüğü

 Dağılmış ilgi- dikkat eksikliği

 Akademik başarısızlık 



UZUN VE KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

 Travma sonrası stres bozukluğu

 Kabuslar

 Fobiler-korku tepkileri

 Uyku bozuklukları

 İçe kapanma

 Dikkat eksikliği

 Enürezis –Enkoprezis

 Aşırı hayal kurma

 Uyurgezerlik 



 Kız olma

 Sosyal izolasyon 

 Daha önce cinsel tacize uğramış olma 



 Cinsiyet 

 Yaş(13-16 yaş) Cinsel merak ve genel suça 
yönelik eğilimler ( ergenlerde)

 Üvey baba

 Çocukken tacize uğramış olma

 Antisosyal psikopatik örüntüler

 Yalnızlık 

 Çocuklara cinsel obje olarak yönelme itkisi



 Rol değiştirme, örselenen çocuğun anababa
rolüne geçmesi,cinsel sorunlar

 Aşırı otoriterlik

 Sosyoekonomik yapı (izolasyon,denetimsizlik, 
dar evlerde yaşama zorunluluğu)

 Yadsıma

 Alkol ve madde kötüye kullanımı



 Sosyoekonomik yapı

 Toplumdaki erişkinlerin davranışları

 Erken ergen cinsel deneyimleri

 Akran tacizi



DUYGUSAL  İSTİSMAR 

Çocuğun duygusal bütünlüğüne, kişilik gelişimine 
zarar veren her türlü davranış ve eylemdir.



FİZİKSEL GÖSTERGELER

 Konuşma ya da diğer iletişim  bozuklukları

 Fiziksel gelişimin yavaşlanması

 Çocukta var olan astım ya da allerji gibi bazı 
hastalıkları şiddetlenmesi

 Madde bağımlılığı 



DAVRANIŞSAL GÖSTERGELER

 Alışkanlık bozuklukları ( parmak 
emme,sallanma vb. gibi)

 Suç işleme de dahil olmak üzere antisosyal ve 
yıkıcı davranışlar

 Nevrotik özellikler(uyku bozukluları,oyun 
oynamada tutukluk) pasiflik ya da saldırganlık 
gibi aşırı davranışlar

 Gelişimsel gecikmeler

 Aşırı uyum sorunları ( yaşından büyük ya da 
küçük davranma)



DUYGUSAL GÖSTERGELER

 Sosyal ilişkilerin etkilenmesi 

 Yaşının gerektirdiği şekilde davranamama



BİLİŞSEL/AKADEMİK GÖSTERGELER

Duygusal istismara eşlik eden gelişimsel 
gecikme bilişsel gecikmeye de neden olarak 
çocuğun akademik performansını etkiler.



İHMAL

İhmal çocuğun beslenme,giyinme,barınma,tıbbi 
bakım,eğitim ya da  uygun gözetim gibi temel 
gereksinimlerinin  yanında duygusal ve psikolojik, 
eğitimsel / bilişsel gereksinimlerinin karşılanmasında 
başarısız olmak ve  çocuğun büyüme ve gelişimi 
konusunda  denetim eksikliği göstermektir.



FİZİKSEL GÖSTERGELER

 Sürekli açlık belirtileri

 Hijyensiz  ortam

 Uygun olmayan giysiler

 Denetim eksikliği

 İhmal edinmiş fiziksel sorunlar ve tıbbi bakım 

 Normal kilonun altında olma

 Büyüyememe

 Uykusuz görünme



DAVRANIŞSAL GÖSTERGELER

 Kendine zarar verici davranışlar

 Yiyecek çalma,

 Dilenme 

 Okulda bulunma süresinin uzaması

 Sürekli yorgunluk

 Halsizlik ya da derste uyuya kalma 

 Yetişkin sorumluluklarını yüklenme

 Evde bakım verenin olmaması

 Sık sık okula devamsızlık yapma ya da gecikme



DUYGUSAL GÖSTERGELER

 Düşük benlik algısı

 Bağlanma sorunları

 Sosyal sorunlar

 Uygun olmayan isteklere “hayır” demede 
zorluk

 Sosyal içe çekilme



BİLİŞSEL/ GELİŞİMSEL/ AKADEMİK 
GÖSTERGELER

 Okula devamsızlık 

 Özdisiplinsizlik

 Okul başarısızlığı 

 Öğrenme zorluğu



İHMALİN NEDENLERİ
Aile Krizleri
 İş kaybı
 Düşük eğitim düzeyi
 Yoksulluk 
 Ciddi bir hastalık
 Boşanma
 Kronik ya da kuşaklararası yerleşik olumsuz 

örüntüler, 
Örneğin ;
 Düzensiz ev halkı hayatı
 Bir yapının ya da rutinin olmaması; düzenli bir 

yemek saati, uyku saati ya da ev ödevlerini 
yapacağı bir zamanın olmaması gibi

 Çocuğun evde kendine ait bir yerinin olmaması.



ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARININ  
ÖNLENMESİNDEKİ KORUYUCU ETMENLER

 Sosyal destek 
 Ebeveynliğin güçlendirilmesi
 Aile krizleri yaşandığında destek sunmak
 Aileleri hizmetler ve seçeneklerle 

buluşturmak
 Ebeveynlere değer vermek ve destek sunmak
 Çocukların sosyal ve duygusal gelişiminin 

sağlanması
 Çocuk istismarını ve ihmalini gözlemlemek ve 

erken uyarı sinyallerine göre davranmak.


