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Child Abuse/Neglect and Health Outcomes in Children

Çocuk istismar› ve ihmali dünyan›n birçok ülkesinde bilim
literatüründe yer alan bir konudur. Son y›llarda Türkiye’de çocuk istismar› ve ihmaline olan ilgi ve fark›ndal›k
artmaktad›r. Bu makalenin amac›, çocuk istismar›/ihmalini tan›tmak, toplumun ve sa¤l›k çal›flanlar›n›n dikkatini konuya çekmektir.

Child abuse/neglect has for a long time been recorded in
literature of science in many parts of the world. In recent
years, the awareness of child abuse/neglect has increased
in Turkey. The purpose of this article is to define child abuse/neglect and to attract the attention to this important
issue.

Anahtar kelimeler: Çocuk, istismar, ihmal

Key words: Child, abuse, neglect

G‹R‹fi

Ana babalar›n çocuklar› üzerindeki hegemonyalar›,
kendi kiflilik özelliklerinden, içinde yetifltikleri sosyokültürel ve sosyoekonomik koflullardan, e¤itim
düzeyinden, çocuklar›na ait özelliklerden ve içinde
bulunduklar› toplumun geleneksel çocuk yetifltirme
yöntemlerinden etkilenmektedir.

“ÇOCUK” kavram› tarihte toplumlar›n yap›s›na, kültürüne, inançlar›na, ekonomilerine göre de¤iflen bir
kavramd›r (1). Çocuk Haklar› Sözleflmesi’ne göre ise,
“Ulusal yasalarca daha genç bir yaflta reflit say›lma
hariç, 18 yafl›n alt›ndaki her insan çocuk say›l›r.”
Çocuk do¤du¤u andan itibaren büyüme süreci içinde
ailesi ile kurdu¤u etkileflimden ç›kard›¤› sonuçlar›
özümseyerek, kiflili¤inin ve ruhsal yap›s›n›n temellerini oluflturmaktad›r. Toplumlar›n gelece¤i olan çocuk ve gençlerin her yönden sa¤l›kl› yetifltirilmeleri,
kiflilik geliflimleri için de çok önemlidir (2).
Çocuk, ana babaya yaln›zca bak›m ve beslenme aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda ilgi ve sevgi bak›m›ndan
da muhtaçt›r. Çocuk sevgi dolu ve huzurlu bir aile ortam›nda kurdu¤u temellerle davran›fllar›n›, sosyal
iliflkilerini ve topluma uyumunu düzenler. Çocuk bedeninin sa¤l›kl› geliflmesi ve sa¤l›kl› çocuklar ile
sa¤l›kl› toplumlar›n oluflmas›, ana ve babalar›n tutumlar›na ba¤l›d›r. Bu nedenle ana babalar›n çocuklar›na karfl› gösterdikleri tutum ve davran›fllar, çocu¤un yetiflti¤i ortam, çevresindeki di¤er yetiflkinlerin
davran›fllar› çocu¤un sa¤l›kl› bir kiflilik gelifltirmesi
aç›s›ndan önemlidir.
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Çocuk istismar› ve ihmali, ana-baba ya da bir eriflkin
taraf›ndan çocu¤a yöneltilen, toplumsal kurallar ve
profesyonel kiflilerce uygunsuz ya da hasar verici
olarak nitelendirilen, çocu¤un geliflimini engelleyen
ya da k›s›tlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür.
Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuk
bedeninin fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal aç›dan
zarar görmesi, sa¤l›k ve güvenli¤inin tehlikeye girmesi söz konusudur.
Çocuk istismar›; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar olarak, çocuk ihmali ise fiziksel ya da duygusal
ihmal olarak ayr›lmaktad›r:
Fiziksel ‹stismar ve ‹hmal: Fiziksel istismar, 18 yafl›ndan küçük çocuk ya da gencin ana babas› ya da
bak›m›ndan sorumlu baflka kifli taraf›ndan sa¤l›¤›na
zarar verecek biçimde fiziksel hasara u¤ramas›, yaralanmas› ya da yaralanma riski tafl›mas›d›r. Bu hasar;
elle ya da bir nesneyle vurularak, itilerek, sars›larak,
yak›larak ya da ›s›r›larak oluflabilmektedir (3,4). Fiziksel ihmal, 18 yafl›ndan küçük çocuk ya da gencin
yetersiz besleme, giydirme, hijyen ya da bak›m
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verme sonucunda zarara u¤ramas›d›r (3).
Etiyoloji: Fiziksel istismar ve ihmalin nedenine iliflkin basit bir aç›klama getirmek olas› de¤ildir. Birçok
araflt›rmac›, ana baba, çocuk ve çevre ile iliflkili etiyolojik etkenlerin istismar ve ihmalin oluflumunda
etkili oldu¤u görüflünde birleflmektedir. Fiziksel istismar ve ihmal için, bak›m verene iliflkin risk etkenleri olarak; psikiyatrik bozukluk, madde kullan›m›,
sosyal destek yoklu¤u, çocuklukta kendine de istismarda bulunulmas› gibi özellikler bildirilmektedir (5).
Cinsel ‹stismar: Cinsel istismar, bir eriflkinin cinsel
gereksinim ve isteklerini karfl›lamak için çocuklar›
araç olarak kullanmas›d›r (6).
Etiyoloji: Cinsel istismar›n s›k görüldü¤ü aileler genel olarak ifllevselli¤i bozuk aileler olarak tan›mlanmakta ve bu ailelerde olaya yol açt›¤› düflünülen çeflitli patolojiler bulunmaktad›r.
a. Bask›n ve koflulsuz söz tutma isteyen anababa modeli: En s›k gözlenen kat› baban›n
güç ve kararlarda bask›n oldu¤u aile modelidir. Aile sistemi kapal›d›r. Babalar›n bir k›sm›
güç ve kontrol sa¤lamak için fliddete baflvurmaktad›r.
b. Cinsel sorunlar: Cinsel istismar›n gözlendi¤i
ailelerde, ana-babalarda cinsel sorunlar daha
s›kt›r.
c. Sosyal izolasyon: Ana-babalar›n ço¤unda aile d›fl› sosyal iliflkilerde k›s›tl›l›k ve zorlanma
vard›r.
d. Rol çat›flmas›: Cinsel istismar uygulanan
ailelerde rol çat›flmalar›na s›k rastlan›r. Anne
genellikle efllik ve ev kad›nl›¤› rollerini k›z›na
b›rakmaktad›r, baba da bak›m vermeyi ensest
yoluyla yapmaktad›r.
e. Alkol ve madde kötüye kullan›m›.
f. Yads›ma: Aile üyelerinde en s›k kullan›lan
savunmad›r. Baba, olay› “seks e¤itimi” olarak
savunabilir, anne ise kocas› ile iliflkisini bozabilece¤i için reddedip görmezlikten gelebilir.
Çocuk utanma ve suçluluk duygular›n› bast›rmak ve aile düzeninin bozulmas›n› önlemek
amac›yla durumu yads›yabilir (6,7).
Duygusal ‹stismar ve ‹hmal: Duygusal istismar ve
ihmal oldukça s›k olmakla birlikte, fark edilmesinde,
tan›mlanmas›nda, anlafl›lmas›nda ve yasal olarak ka10

n›tlanmas›nda güçlük yaflanmaktad›r (8). Duygusal
istismar ve ihmal, çevredeki yetiflkinler taraf›ndan
gerçeklefltirilen, çocu¤un kiflili¤ini zedeleyici, duygusal geliflimini engelleyici eylemler ya da eylemsizlikler olarak tan›mlan›r. Fiziksel ve cinsel istismar
türlerinin ço¤unda duygusal istismar ve ihmal de yer
almaktad›r (9). Fiziksel istismar ve ihmal vakalar›n›n
% 90’›nda duygusal istismar ve ihmal oldu¤u saptanm›flt›r (10). Fiziksel ve cinsel istismar›n olmad›¤› durumlarda da duygusal istismar ve ihmal gerçekleflebilir. Bu flekliyle, duygusal istismar ve ihmalin çocuk
ve ergenlerin yaflad›¤› en s›k görülen istismar ve ihmal tipi oldu¤u söylenebilir. Ancak fiziksel ve cinsel
istismardan daha zarars›z gibi yorumland›¤›ndan
uzun süre konuyla ilgili çal›flmalar s›n›rl› kalm›flt›r
(3). Duygusal istismar, sözel istismar, fiziksel olmayan
ancak çok a¤›r olan cezalar ya da tehditleri içerir. Duygusal ihmalde ise yeterli duygusal destek sa¤lamamak, ilgi ve sevgi göstermemek ve çocu¤un fliddetle
karfl› karfl›ya kalmas›na izin vermek yer al›r (8).
Etiyoloji: Duygusal istismar ve ihmalde tek bir nedenden çok, çocuk, ana baba ve çevrenin etkileri üzerinde durulmaktad›r. Bu tür istismar gerçeklefltirenler, çocu¤a birinci derecede bak›m veren ve ba¤lanma nesnesi olan kiflilerdir (8).
‹stismar ve ihmalin bu farkl› flekilleri yaln›z aileleri
de¤il, toplumu, sosyal kurulufllar›, yasal sistemleri,
e¤itim sistemini ve ifl alanlar›n› da etkileyen bir halk
sa¤l›¤› sorunu oluflturmaktad›r (11,12).
Halk sa¤l›¤› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; çocuk yafl grubunda hastal›klara ba¤l› ölümler azal›rken kazalar ve
fliddete ba¤l› ölümler artmaktad›r. fiiddete maruz kalma ve fliddet eylemi içinde olma oranlar›n›n artmas›
fliddetin ciddi bir halk sa¤l›¤› sorunu hâline geldi¤ini
göstermektedir (13). Dünya Sa¤l›k Örgütü de fliddeti
ve fliddetin önlenmesini bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak tan›mlamaktad›r (14). Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne
göre çocuklara uygulanan fliddet ile ilgili baz› risk
faktörleri flunlard›r: Ebeveynlerin genç yaflta olmas›,
ebeveynlerin ayr› yafl›yor olmas›, çocu¤un istenmeyen bir gebelik sonras› do¤mufl olmas›, ebeveynlerin
de geçmifl yaflant›lar›nda fliddete maruz kalm›fl olmalar›, anneye yetersiz do¤um öncesi bak›m verilmifl
olmas›, ailede bir bireyin fiziksel ve/veya ruhsal hastal›¤›n›n olmas›, ebeveynler aras› iliflkilerde sorun olmas›, ailenin kalabal›k olmas›, ailenin sosyoekono-
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mik düzeyinin düflük olmas›, çocu¤un engelli olmas›
(13,14). Bütün bu risk faktörlerine ek olarak çocuklar›
koruyan yasalar›n yetersiz olmas›, toplumdaki sosyal
eflitsizlikler, savafllar, silahlanma ve medyadaki fliddet mevcut riski daha da art›rmaktad›r (13,14).
Dünyada Çocuk ‹stismar› ve ‹hmali Epidemiyolojisi
Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne göre 2000 y›l›nda 15 yafl ve
alt› 57,000 çocuk fiziksel istismar nedeniyle ölmüfltür (fatal abuse) (15). Bu durum bölgelere ve ülkelerin geliflmifllik durumuna göre de¤iflmektedir. Bu
risk geliflmifl ülkelerde 5 yafl alt›ndaki her k›z çocu¤u
için yüzbinde 1.8, her erkek çocuk için 52.2; geliflmekte olan ülkelerde her k›z çocu¤u için yüzbinde 5.1,
her erkek çocuk için 6.1; az geliflmifl ülkelerde ise her
k›z çocu¤u için yüzbinde 12.7, her erkek çocuk için
17.9’dur (15). Öldürücü olmayan istismar çal›flmalar›na bakt›¤›m›zda; M›s›r’da % 26 fliddetli fiziksel,
% 37’si ise orta derecede fiziksel istismara u¤ramaktad›r. Kore Cumhuriyeti’nde % 45, Romanya’da % 16,
Etiyopya’da kentte % 21, k›rda % 64 oran›nda çocuk
istismara u¤ramaktad›r. Çin ve Kore’de ilkö¤retime
giden çocuklarda yap›lan çal›flmalarda Çin’de % 22.6,
Kore’de % 51.3 oran›nda istismar tespit edilmifltir.
Norveç’te yetiflkinlerin geçmiflte cinsel istismara u¤rama durumlar› sorgulanm›fl ve 51’inin cinsel istismara u¤rad›klar›, ancak gene Norveç’te çocuklarda
yap›lan bir çal›flmada % 9.1’inin cinsel istismara u¤rad›¤› belirlenmifltir (15). Rio de Janerio’da 1990 y›l›nda polis raporlar›ndan 0-19 yafl ölümleri de¤erlendirilmifl ve 10-19 yafl grubu ölümlerin en s›k nedeninin fliddet oldu¤u belirlenmifltir (16). 1993 y›l›nda
Kopenhag’ta 18 okul ve 18 kreflte yap›lan çal›flmada
0-17 yafl grubu çocuklarda istismar insidans› % 2.7
olarak bulunmufltur. Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar s›ras›yla % 0.7, % 0.5 ve % 1.5’tir (17). 1998
y›l›nda Beni Suef’te ilkö¤retim ö¤rencilerinde yap›lan bir çal›flmada ise, istismar % 36.6 bulunmufltur (18).
Kanada’da 2003 y›l›nda 16 yafl ve alt›ndaki çocuklarda yap›lan istismar/ihmal insidans çal›flmas›nda ihmal % 30, fiziksel istismar % 24, duygusal istismar
% 15 ve cinsel istismar % 3 olarak bulunmufltur (19).
Türkiye’de Çocuk ‹stismar› ve ‹hmali Epidemiyolojisi
Türkiye’de Baflbakanl›k Aile Araflt›rma Kurumu’nun
1995 y›l›nda yapt›¤› “Aile ‹çi fiiddetin Neden ve So-

nuçlar›” isimli araflt›rmas›nda, 7-14 yafl grubundaki
çocuklar›n yaklafl›k % 40’› anne ve/veya babalar› taraf›ndan fliddete maruz kald›klar›n› belirtmifllerdir.
Ayn› araflt›rma annelerin babalara göre çocuklara daha fazla fliddet uygulad›¤›n› ortaya koymufltur. Bu
araflt›rmaya kat›lan 14 yafl›ndan büyüklerin % 8.5’i
s›k s›k, % 31.2’si ise arada bir çocukluklar›nda aileleri taraf›ndan dövüldü¤ünü bildirmifltir. Erkek çocuklar, k›z çocuklara göre fiziksel fliddete daha fazla
maruz kalmaktad›rlar (20). Türkiye’de 1981-1991 y›llar› aras›nda Malatya, Nevflehir, Afyon, A¤r›, Giresun, Trabzon, Rize ve Ankara illerindeki 4-12 yafl
aras› 16,000 çocu¤u kapsayan, çocuk istismar› oran›n› belirlemeyi amaçlayan bir çal›flma yap›lm›flt›r. Bu
çal›flmaya göre çocuk istismar› oranlar› Afyon’da
% 13.9, Ankara’da % 23.1, A¤r›’da % 27.8, Giresun’da % 30, Trabzon’da % 35.6, Rize’de % 40.6,
Nevflehir’de % 41.9 ve Malatya’da % 54 olarak belirlenmifltir. Araflt›rmada çocuklar›n yafl gruplar›na
göre fiziksel ve duygusal istismar durumu incelendi¤inde, yafl gruplar› aras›ndaki farkl›l›k önemli olup
yafl art›kça istismar›n azald›¤› görülmüfltür. ‹stismar
oran› 4-6 yafl grubu çocuklarda % 40.7 iken, 7-10 yafl
grubunda % 33.5, 11-12 yafl grubunda ise % 25.8’dir
(21). Tekirda¤ ili fiarköy ilçesinde anaokulu ö¤rencilerinde yap›lan bir çal›flmada fiziksel istismar % 33 (22)
bulunmufltur. Sivas ili Alibaba Sa¤l›k Oca¤› bölgesinde en az bir çocu¤u olan ve 150 aileyi kapsayan
çal›flmada annelerin, çocuklar›n % 87.4’ünün fiziksel
istismar ve % 93’ünün duygusal istismar uygulad›klar› belirlenmifltir (23). ‹zmir ili Bornova ilçesinde 8.
s›n›f ö¤rencilerinde yap›lan bir çal›flmada da çocuklar›n % 16’s› ö¤retmenleri taraf›ndan istismara maruz kald›klar›n› belirtmifltir (24).
‹stismar ve ‹hmalin Çocuk Bedeni Üzerine Etkileri
Çocuk istismar ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkilerini, bedensel, ruhsal ve sosyal etkiler olarak üç gruba ay›rabiliriz.
1. Bedensel Etkiler: Daha çok fiziksel fliddetin ve fiziksel istismar›n uygulanmas› durumlar›nda görülür.
Vücudun çeflitli kesimlerinde oluflan yara, bereler,
morluklar, fliflmeler, s›yr›klar, kesiler, kanamalar, yan›klar, k›r›klar, göz ve beyin hasarlar›, iç organ yaralanmalar›, bütün bunlar›n sonucunda geliflen çeflitli
hastal›klar, kal›c› sakatlanmalar ve nihayet ölüm
meydana gelmesi bedensel etkiler olarak say›labilir.
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Çocuk bedeninde görülen önemli bir etki de, büyüme
ve geliflme gerili¤idir. Fiziksel fliddet, cinsel alana
yönelikse, cinsel organlarla ve hastal›klarla ilgili bedensel etkiler de ortaya ç›kar (20-23).
2. Ruhsal Etkiler: Çocuk istismar›n›n ruhsal etkileri yetiflkinlerinkine göre daha önemlidir. ‹stismar
edilen çocuk bedeni, güven duygular›n› kaybeder ve
sevgisizli¤i ö¤renirler. Çeflitli kiflilik bozukluklar›
gelifltirebilirler. Çeflitli psikiyatrik hastal›klara yakalanabilirler. Bu çocuklar yetiflkin olduklar›nda, fliddete e¤ilimli olurlar. Özgüvenleri düflük, iletiflim kurabilme özellikleri olmayan, toplum taraf›ndan onaylanmayan davran›fllar› gösteren, suç ifllemeye yatk›n,
madde ba¤›ml›s›, kendine zarar verici davran›fllar gelifltiren ve intihara e¤ilimi olan kifliler hâline gelirler
(20-23).
3. Sosyal Etkiler: Bir toplumda fliddet ve istismar
olaylar› yayg›nsa, bu toplumun bireylerinin büyük
bölümünün beden ve ruh sa¤l›klar› bozuk demektir.
Böyle bireylerden oluflan bir toplumun gelece¤i de
olumsuz olacakt›r. Öte yandan, özellikle toplumumuz için önem tafl›yan ve kurbanlar aç›s›ndan oluflan
di¤er bir önemli sosyal etki de cinsel istismara u¤rayan çocuklar›n, toplum taraf›ndan d›fllanmas›, istenmemesi, bu kiflilere, kirletilmifl, ifle yaramaz gözüyle
bak›lmas›, bu kiflilerin toplum içine kabul edilmeyerek yaln›zl›¤a itilmeleridir. Bu da üzerinde durulmas›
gereken önemli bir sosyal yarad›r (20,21).
Aile ‹çi fiiddet veya Çocuk ‹stismar›n›n, Uygulayanlar Üzerindeki Etkileri: Aile içi fliddet ve çocuk istismar›n›n, bu fliddeti veya istismar› uygulayan
kifliler üzerinde de etkileri olur. Bu etkiler daha çok
ruhsal ve sosyal etkiler olarak karfl›m›za ç›kar. Çocu¤unu döven bir anne-baba, yapt›¤› bu iflten utan›r,
kendi kendini suçlar, duygular›n› ve davran›fllar›n›
kontrol edemedi¤i için cezaland›rmaya çal›fl›r, piflmanl›k duyar, özgüvenini yitirebilir (25,26).
E¤er toplum, aile içi fliddet ve çocuk istismar›n›
onaylamayan bir tutum sergiliyorsa, fliddet uygulayan bu kiflileri d›fllayabilir, onlar› toplum d›fl›na itebilir. Amerika Birleflik Devletleri, ‹ngiltere, Almanya, ‹sveç, Norveç gibi geliflmifl ülkelerin ço¤unda bu
tür eylemlerin ciddi yasal yapt›r›mlar› vard›r. Efllerine fiziksel fliddet uygulayan erkekler hapis ile cezaland›r›lmakta, çocuklar›n› istismar eden ailelerden
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çocuklar›n velayeti al›nmakta ve çocuklar›n bak›m›n› ve yetifltirilmesini, kurumlar veya yetifltirici aileler
üstlenmektedir (25,26).
Çocuk ‹stismar› ve ‹hmalinde Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n Önemi: Çocukla ilgilenen tüm sa¤l›k elemanlar›, konular› ne olursa olsun kötü davranma ve ihmalin erken tan› ve tedavisinde, önlenmesinde, aile ve
toplumu bu konuda bilinçlendirmede aktif bir rol almal›d›r. Gerek koruyucu sa¤l›k hizmetlerinde gerekse tedavi edici kurumlarda çal›flan sa¤l›k ekibi üyeleri aileyi bir bütün olarak ele almal›, çocuklar›n sa¤l›¤›n›n korunmas›, bak›m›, beslenmesi ve e¤itimi ile ilgili konular hakk›nda aileleri bilinçlendirmeli, aile
içi iliflkileri gelifltirmeli, onlar›n da katk›lar›n› sa¤layarak ailelere destek olmal›d›r (27). Özellikle birinci
basamakta görev yapan ebe ve hemflireler taraf›ndan
halk sa¤l›¤› hizmeti kapsam›nda yapacaklar› ev ziyaretleri ile çocuk istismar› ve ihmalinde azalma sa¤lanabilece¤i bildirilmektedir (28). Sa¤l›k personelinin
istismar konusunda bilgi, beceri ve tutumlar› gelifltirilmeli ve çocuk istismar›n› ve ihmalini önleme programlar› haz›rlanmal›d›r (29).
Aile ‹çi fiiddet ve Çocuk ‹stismar›n› Önlemek ‹çin
Yap›lmas› Gerekenler: Günümüzde bu konunun
toplumumuz için ciddi bir sorun oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu nedenle ülkemizde çocuk istismar›n› önlemek için yap›lmas› gerekenler bir an önce gündeme
getirilmelidir.
Aile içi fliddet ve çocuk istismar›n› önlemek için, konu hakk›nda bireyleri, aileleri ve toplumu e¤itim yolu ile bilgilendirip bilinçlendirmek gerekir. Kifliler,
aileler ve sonuçta toplum, bu gibi olaylar›, aile meselesi ve ola¤an olarak görmekten vazgeçerse, aile içi
fliddetin önüne geçilmifl olur. Genel olarak toplumun
e¤itim düzeyinin yükseltilmesi de aile içi fliddetin
azalmas›nda etkili olur. Ancak bu uzun soluklu bir
giriflimdir ve zaman› gerektirir. fiiddete e¤ilimli bireylere dan›flmanl›k yapmak, bu kiflilerin psikolojik
olarak tedavi edilmelerini sa¤lamak da önleyici bir
giriflimdir. Ancak bu da, kiflilerin bilinçli bir biçimde
böyle bir deste¤i aramalar› ve istemeleriyle ve konu
ile ilgili olarak toplumsal örgütlerin varl›¤› ve etkin
çal›flmas›yla gerçekleflebilir. fiiddet ö¤renilen bir
davran›flt›r. Bu nedenle, kitle iletiflim araçlar›n›n,
özellikle de en yayg›n olarak kullan›lan ve toplumu
en etkileyici araç olan televizyonun fliddeti ö¤retici
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yay›nlar› önlenmelidir. Televizyon, aile içi fliddetin
ve çocuk istismar›n›n zararl› etkilerini gösteren, bu
konularda toplumu bilinçlendiren yay›nlar ile fliddeti
önleyici bir yay›n arac› olarak kullan›lmal›d›r. Konu
ile ilgili olarak kesin, aç›k ve cayd›r›c› cezalar› öngören özel yasal düzenlemeler gerçeklefltirilmelidir. Aile içi fliddete veya istismara u¤ram›fl kiflileri destekleyen ve güvence alt›na alan bir sosyal güvenlik ve
hizmet flemsiyesi kurulmufl olmal›d›r. Türkiye’deki
sosyal güvenlik ve hizmet kurulufllar› ile gönüllü kurulufllar aile içi fliddet ve çocuk istismar›n›n önlenmesi konusunda “Mor Çat› S›¤›nma Evleri” ve benzeri çal›flmalar yap›yorlarsa da bu çal›flmalar, gerek
nitelik gerekse nicelik aç›s›ndan son derecede yetersizdir. Aile içi fliddet ve çocuk istismar› ile ilgili bafll›ca yasal yapt›r›mlar ise Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine dayal›d›r. Bu yasalar›n hükümleri ise genel anlaml›d›r. Oysa ki, cayd›r›c› ve
daha etkili olabilmesi bak›m›ndan bu konunun, özel
yasalarla ele al›n›p, yeniden düzenlenmesi gerekir
(20-23,25-29).
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