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Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.

Forms of domestic violence
1. Physical abuse
2. Sexual abuse
3. Emotional abuse (or psychological abuse)
4. Neglect
5. Economic abuse (or financial abuse)

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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Sadık Toprak’a aittir.

• WHO:
«the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against
oneself, another person, or against a group or community, that either results in
or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm,
maldevelopment, or deprivation»

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.
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Physical abuse
• Physical abuse is any intentional
act causing injury or trauma to
another person or animal by way
of bodily contact.
• In most cases, children are the
victims of physical abuse, but
adults can also be victims, as in
cases of domestic violence or
workplace aggression.
• Krug, Etienne G., et al. "The world report on violence and health." The lancet 360.9339 (2002): 1083-1088.

By Diego Grez, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3529241
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Sexual abuse
• Sexual abuse, is defined by World Health Organization as any
sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual
comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed,
against a person's sexuality using coercion.
• It also includes obligatory inspections for virginity and female
genital mutilation.

Healed scars from
prior self harm.

Economic abuse
• Economic abuse is a form of abuse when one intimate partner has
control over the other partner's access to economic resources, which
diminishes the victim's capacity to support themselves and forces
them to depend on the perpetrator financially.
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Emotional abuse

Aile içi şiddetle ilgili yasal düzenlemeler

• Emotional abuse (or psychological abuse) is a pattern of behavior that
threatens, intimidates, dehumanizes or systematically undermines
self-worth.

• Anayasa’nın 10. maddesi:
“ Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa
imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek
zorundadır.”

• Emotional abuse includes minimising, threats, isolation, public
humiliation, unrelenting criticism, constant personal devaluation,
coercive control, repeated stonewalling and gaslighting.

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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Türk Ceza Kanunu’nda Aile İçi Şiddet ve
Mağdurun Korunması 1
• Anayasa’nın 41. maddesi
“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasındaki eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların
korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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Femicide

• Kasten öldürme suçu
• Yaralama eylemi
• Eziyet eylemi
• Cinsel dokunulmazlığın ihlali
• Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
• Kötü Muamele Suçu

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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Forensic approach to intimate partner violence

• Killing any female person.
• History
• Detailed examination
• Documentation
• Lab results
• Consultations
• Obligation to notice
• Reporting
Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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Child abuse
1. Physical abuse
2. Sexual abuse
3. Emotional abuse
4. Neglect

Historical characteristics concerning abuse
• Unexplained or vague injuries
• Injuries incompatible with the stated history
• A changing history recognizing that minor discrepancies in the history may
have little or no significance

The most common cause of death in child
abuse
• Under 1 year old: Shaken baby syndrome, blunt trauma, suffocation,
• Between 1-4 years old: Shaken baby syndrome, blunt trauma,
suffocation, neglect,
• Older than 4 years: Blunt trauma, The battered child, poisoning,
suffocation,

• Inappropriate delay in care (eg, waiting several hours to bring an
unresponsive baby in for evaluation)
https://emedicine.medscape.com/article/800657-clinical#b1

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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The shaken infant

The battered child

• Shaking is a prevalent form of abuse seen in very young children.
• The majority of shaken children are less than 9 months old.
• Most perpetrators of such abuse are male.
• Intracranial haemorrhages, retinal haemorrhages and small ‘‘chip’’
fractures at the major joints of the child’s extremities can result from
very rapid shaking of an infant.

• Repeated and devastating injury to the skin, skeletal system or
nervous system.

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
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• Multiple fractures of different ages, head trauma and severe visceral
trauma, with evidence of repeated infliction.

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
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Pathognomonic signs of phsycal abuse
• Multiple injuries/multiple types of injuries
• Injuries at various stages of healing
• Loop marks
• Forced immersion burn pattern
• Classic abusive head trauma findings of subdural hematoma, retinal
hemorrhage, and skeletal injuries
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Parental behavior
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shows little concern for the child
Appears unable to recognize physical or emotional distress in the child
Blames the child for the problems
Consistently belittles or berates the child, and describes the child with negative
terms, such as "worthless" or "evil"
Expects the child to provide him or her with attention and care and seems jealous
of other family members getting attention from the child
Uses harsh physical discipline
Demands an inappropriate level of physical or academic performance
Severely limits the child's contact with others
Offers conflicting or unconvincing explanations for a child's injuries or no
explanation at all

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
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The most
common areas
in child abuse

Fiziksel
istismar
düşünülen
çocuklarda
muayene
bulguları

Child sexual abuse

Sexual abuse signs and symptoms

• Child sexual abuse, also called
child molestation, is a form of
child abuse in which an adult or
older adolescent uses a child for
sexual stimulation.

- Sexual behavior or knowledge that's inappropriate for the child's age
- Pregnancy or a sexually transmitted infection
- Blood in the child's underwear
- Statements that he or she was sexually abused
- Inappropriate sexual contact with other children

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin mevzuat uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün maddi ve manevi tüm telif hakları
Sadık Toprak’a aittir.
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Sexual abuse findings

Possible and Probable abuse

• Changes in behaviour
• Avoiding the abuser
• Sexually inappropriate behaviour
• Physical problems
• Problems at school

• Normal or non-specific physical findings in combination with
significant behavioural changes, especially sexualized behaviours.
• HSV Type I and II.
• Condyloma accuminata with otherwise normal examination.
• Child made a statement but statement is not sufficiently detailed.
• Positive culture for C. trachomatis.
• Trichomoniasis infection (absence of perinatal transmission).

Bu sunumda yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve
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Definite abuse or sexual contact
• Finding sperm or seminal fluid in, or on, a child’s body.
• Pregnancy.
• Positive cultures for N. gonorrhoeae.
• Evidence of syphilis or HIV infection (outside perinatal transmission
and or transmission via blood products or contaminated needles).
• Clear evidence of blunt force or penetrating trauma to the hymenal
area (without history).
• Clear videotape or photograph of abuse or eye-witness of abuse.
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Types of emotional abuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

humiliating or constantly criticising a child
threatening, shouting at a child or calling them names
making the child the subject of jokes, or using sarcasm to hurt a child
blaming and scapegoating
making a child perform degrading acts
not recognising a child's own individuality or trying to control their lives
pushing a child too hard or not recognising their limitations
exposing a child to upsetting events or situations, like domestic abuse or drug taking
failing to promote a child's social development
not allowing them to have friends
persistently ignoring them
manipulating a child
never saying anything kind, expressing positive feelings or congratulating a child on successes
never showing any emotions in interactions with a child, also known as emotional neglect.
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Neglect

Neglect

• Physical neglect

• Non-compliance with health care recommendations,
• Failure to seek appropriate health care,
• Deprivation of food resulting in hunger,
• The failure of a child physically to thrive.

• Educational neglect
• Emotional neglect
• Medical neglect
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elder abuse

• Elder abuse is "a single, or repeated act,
or lack of appropriate action, occurring
within any relationship where there is
an expectation of trust, which causes
harm or distress to an older person."

Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, çocukların cinsel
istismarında hekim tarafından yanıtlanmaz? (2013 İlkbahar TUS)
A) Cinsel istismarın derecesi
B) İstismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı tarafından
yapılıp yapılmadığı
C) Çocuğa cebir ve şiddet uygulanıp uygulanmadığı
D) Beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığı
E) Çocuğun yaşı
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On aylık bir erkek bebek, sağ kolunu kaldıramaması nedeniyle getiriliyor. Fizik
muayenesinde sadece sağ kolda hassasiyet tespit ediliyor. Laboratuvar
incelemesinde tam kan sayımı ve biyokimyasal incelemeler normal
bulunuyor. Radyolojik incelemesinde sağ ve sol kolda farklı dönemlere ait
kırıklar gözleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (2017 Sonbahar TUS)
A) Çocuk istismarı
B) Raşitizm
C) Lösemi
D) Osteogenezis imperfekta
E) Kemik tümörü
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