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Giriş Notu

BECAN 4. İş Paketi kapsamında geliştirilen bu kitapçık, vaka bazlı izlem
çalışmalarına dâhil olan araştırmacılara, sosyal hizmet, sağlık, hukuk ve güvenlik
birimleri ve/veya hizmetlerinde hâlihazırda bulunan dosyalardan Çİİ ile ilgili
verilerin aktarılması için formların nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik etmeyi
amaçlamaktadır.
Kitapçıkta ilk önce, kavramsal tanımlar ile birlikte işleyişe ait temel terimlerin – Çİİ ve Çİİ formlarıtanımları yer almaktır. Mevcut verilerin, elde edildikleri bölgelere göre farklılık göstermesi
beklenmektedir. Kavramsal ve işleyişe ait tanımlar, araştırmacıların Çİİ vakalarını veritabanlarına
ve/veya arşivlere yerleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bir sonraki bölümde, araştırma
protokolünde yer alan değişkenler ve hem kurumlar hem vakalar için olan aktarım formlarının
özellikleri ile araştırma araçlarının yapısı sunulacaktır. Son olarak, her bir değişkenin özelliklerinin
detaylı bir açıklaması sunulacaktır.

Bu eğitim kitapçığı, “Arşiv/Veritabanlarından Çİİ Bilgilerinin Aktarılması Protokolü”nde tanımlandığı
üzere hem eğitmen eğitimi çalıştayında hem de araştırmacı eğitimi seminerlerinde kullanılacaktır.
Hem eğitmen eğitimi çalıştayında hem de “Arşiv/Veritabanından Çİİ Bilgilerinin Aktarılması Protokolü”
nde tanımlanan araştırmacıların eğitimi seminerlerinde kullanılacaktır. Kitapçık ile birlikte, her ulusal
araştırma grubu,
a. Çalışmaya katılan birimler ve birimlerdeki iletişime geçilecek kişilerin isimleri ve iletişim
bilgilerinin listesi ile,
b. Her kurumun hizmetinde çalışacak araştırma gruplarının zaman dilimine ilişkin bir zaman
çizelgesi alacaktır.
Şunu belirtmek gerekir ki, tanımlanan her Çİİ vakasının (fiziksel, cinsel ve psikolojik istismar ve ihmal)
doğrulanmış ya da doğrulanmamış olmasına bakmaksızın aşağıda verilen kavramsal ve/veya işlemsel
tanımlara uygun olması gerekmektedir.
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“Vaka” Tanımlamak- İşlemsel Tanımlar
BECAN CBSS’de “veri kaynağı” olarak kullanılacak olan birçok mevcut arşiv/veritabanı Çİİ vakalarına
özel olarak tahsis edilmemiştir. Buna göre, her ülkedeki araştırmacılar Çİİ vakalarını tanımlamalı ve
çalışmanın ihtiyaçlarına göre vakaların nasıl kayıtlanması gerektiğine karar vermelilerdir. Fakat
kavramsal tanımlamalar, araştırmacıların veritabanı/arşivdeki var olan verilerin Çİİ ile ilgili olup
olmadığına karar vermelerine izin verecek kadar yeterli detay sağlamayabilir. Bu görevi kolaylaştırmak
için bir dizi işlemsel tanım, araştırmacılara veritabanı ya da arşivi tararken nelere bakılması gerektiği
konusunda yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu, oluşturulan işlemsel tanımların zahmetli
olduğu anlamına gelmemektedir, aksine bu tanımlar veri toplamada ortak bir yöntem sağlamak
amacıyla bir araçtan oluşmaktadır.
Aşağıdaki tabloda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme
Derneği’nin (ISPCAN) sağladığı kavramsal tanımların yanında, BECAN CBSS kapsamında kullanılacak
olan işlemsel tanımlar verilmiştir. Bu tanımların uygulanırken hassas (araştırmacıların yüksek oranla
vakaları tanımlamalarını sağlamak için), özellikli (araştırmacıların yanlış pozitif vakaları çalışmaya dâhil
etmelerini engelleme konusunda rehberlik etmesi için), basit, anlaşılır ve belirgin bir şekilde olması
için çalışılmıştır.

Kavramsal Tanımlar
(WHO & ISPCAN, 2006)

BECAN CBSS için İşlemsel Tanımlar

Fiziksel İstismar: Bir çocuğun
fiziksel
istismarı, çocuğun
sağlığı, yaşamı, gelişimi ya da
gururuna zarar verilmesiyle
sonuçlanan
ya
da
sonuçlanması mümkün olacak
şekilde çocuğa karşı kasıtlı
olarak fiziksel güç kullanılması
olarak tanımlanır. Vurmak,
dövmek, tekmelemek, sarsmak,
ısırmak, boğmak, haşlamak,
yakmak, zehirlemek ve nefesini
kesmek bu tanım içindedir.
Çocuğa karşı evde uygulanan
birçok
şiddet
davranışı,
cezalandırma maksadıyla zarar
vermektedir.

Fiziksel İstismar: Bir “Fiziksel istismar” vakası, en az iki unsura;
eylem ve sonuca ilişkin bilgi içeren bir olayı tanımlayan her dosya
olarak düşünülmelidir. Bir kişinin (fail (iddia edilen)) eyleminin
çocuğun üzerinde sonucunun olması bu iki unsuru oluşturmaktadır.
Fiziksel istismar eylemleri (vurma, tekmeleme, vb bkz. C7),amacının
ne olduğuna bakılmaksızın, çocuk mağdurda kaza olmaksızın
fiziksel yaralanmaya yol açan, bir nedeni olmayan ciddi dayak
cezasını da içeren eylemlerdir. Sonuç, bir fiziksel yaralanma, yani
rapor edilmiş herhangi bir kasti saldırı, yüzde, sırtta çürükler,
yanıklar, kırıklar, kesikler, sıyrıklar (bkz. C9)olabilir.
Bazı vakalarda, görülebilen fiziksel yaralanma olmasa bile, fiziksel
istismarın sonucu çocuk mağdurun bazı davranışları benimsemesi
olabilir. Fiziksel istismarın sonucu olarak değerlendirilmesi gereken
davranışlar, çocuğun fiziksel temastan rahatsız olması, agresyon ya
da geri çekilme yaşaması, ebeveyn/bakım verenlerden korkması ve
eve dönmekten çekinmesini içerir.

Cinsel İstismar: Çocuğun tam
olarak idrak edemediği,
gönüllü olması olanaksız olan
ya da gelişimsel olarak hazır
olmadığı ve yasaları ya da
toplumun sosyal tabularını ihlal
edecek şekilde çocuğun cinsel
eylemde bulunmasıdır.
Çocuklar hem yetişkinler hem
de mağdur üzerinde
sorumluluk, güven ve güce
sahip olan – yaşları ve gelişim
seviyesinin üstünlüğü itibariylediğer çocuklar tarafından cinsel
olarak istismar edilebilir.

Cinsel İstismar: Bir “cinsel istismar” vakası, cinsel konular ile ilgili
en az bir bilgiyi içeren bir olayı tanımlayan her dosya olarak
düşünülmelidir. Cinsel istismar vakalarını tanımlayan dosyalar,
dokunma içermeyen olaylar (ahlaksız durumlara çocuğu maruz
bırakma ve teşhir etme gibi), dokunma içeren olaylar (okşama
gibi) ve cinsel kötüye kullanma (fahişelik yaptırma ya da çocuğu
pornografide kullanma) tanımlarını içerir. (bkz C11)
Buna ek olarak, doktorlar tarafından hazırlanmış cinsel istismarı
gösteren fiziksel değerlendirme ve/veya vücut haritası gibi belge
içeren her dosya “cinsel istismar” vakası olarak düşünülmelidir.
Yaşına uygun olmayan cinsel bilgi, kişi veya mekânlara karşı
açıklanamayan korku gibi özel davranışları tanımlayan dosyalar
cinsel istismar vakaları ise dikkatle incelenmelidir.

3

Psikolojik İstismar: Duygusal
ve psikolojik istismar, hem tek
başına olayları hem de aile ya
da bakım verenin uygun ve
destekleyici çevreyi sağlama
görevindeki eksikliği/
başarısızlığı şeklindeki
örüntüyü içerir. Bu tip istismar:
hareketin kısıtlanması,
küçümseme, suçlama, tehdit
etme, korkutma, ayrımcılık
yapma, dalga geçme ve diğer
reddedici ya da düşmanca
davranma gibi fiziksel olmayan
türleri içine alır.
.

Psikolojik İstismar: Çocuğun küçük düşürülmesi, korkutulması,
görmezden gelinmesi ya da reddedilmesi, çocukla dalga geçilmesi,
çocuğun problemleri ile ilgilenilmemesi ve esas bakım verici
[(üvey)ebeveyn] tarafından alışılmadık anlamda disipline edilmesi
gibi özel örneklere ilişkin bilgi içeren bir olayı tanımlayan her dosya
“psikolojik istismar” olarak düşünülmelidir. Bu tip istismar diğer
iki istismar ve ihmal şeklinin sonucu olabileceği için,
araştırmacılar: konuşma bozukluğu, gelişimsel gecikmesi, parmak
emme gibi alışkanlıkları, ısırma, sallanma, anti sosyal ve yıkıcı
davranışları, uyku bozukluğu, pasiflik, agresyon, kendine yönelik
zarar verme davranışı ve intihar girişimi olan, insanlara ve
hayvanlara zarar vermekten zevk aldığını belirten, suç davranışı
olan çocuklara ilişkin bilgi içeren dosyaları dikkatlice incelemelidir.
(bkz: C13)

İhmal: İhmal, hem tek başına
olayları hem de ebeveyn ya da
diğer aile bireylerinin çocuğun
gelişimi ve iyiliğini sağlamak
için; sağlık, eğitim, duygusal
gelişim, beslenme, barınma ve
güvenli yaşam koşulları
alanlarının bir ya da daha
fazlasında görevlerinde yetersiz
olması örüntüsünü içerir. İhmal
edilmiş çocuğun anne- babası
tam olarak yoksul olmak
zorunda değildir Aynı ölçüde
maddi olarak yetkin olabilirler.

İhmal: Bakım veren(ler)in çocuğun temel ihtiyaçlarını (gıda, giyim,
barınma) temin etmesindeki, yeterli gözetim ve/veya çocuğun
sağlığı için gerekli olan sağlık bakımını karşılamasındaki
yetersizliklerle ilgili bilgi içeren her dosyanın “ihmal” vakası olarak
düşünülmesi gerekmektedir. Her ihmal vakasında iki unsurun
bulunması beklenilmektedir: ebeveynin çocuk üzerindeki
görevlerindeki ihmal ve bu ihmalin yarattığı etki (fiziksel,
davranışsal, duygusal gibi) (Bkz: C15).
Düzeni ya da alışkanlıkları olmayan (düzenli yemek saatleri, uyuma
zamanı, ödev zamanı, çocuk için özel alanın olmaması gibi),
krizlerin yaşandığı (iş kaybı, ağır hastalık ya da boşanma gibi)
karmaşık ev ortamına ilişkin bilgi içeren her dosyanın da
incelenmesi gerekmektedir. Buna ek olarak, araştırmacılar,
çocuğun yeterli beslenmemiş, aç, aşırı halsiz göründüğü, tedavi
edilmemiş mevcut yaralarının olduğu, zayıf hijyene sahip olduğu,
havayla uyumsuz kıyafetler giydiği; birçok kaza, yara ve riskli
davranış, madde kötüye kullanımı (alkol ya da madde) ve öğrenme
güçlüğü ile ilgili (öz)bildirimin olduğu dosya kayıtlarını da
değerlendirmelilerdir.
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Araştırma Araçları
Yapı
Araçlar iki bölümden oluşmaktadır: birinci bölümde katılımcı kurumlar ve onların Çİİ kayıtlarına ilişkin
konuları ele almaktadır. İkinci bölümde ise, Çİİ vakalarının kendilerine ilişkindir. Her bölüm genel
başlıklar altında sınıflandırılmış ölçülecek bir dizi değişkeni içermektedir.
BÖLÜM I
Verilerin hangi kaynaktan toplandığının bilgisine sahip olabilmek için, aktarım formun bu bölümünü
veri sağlayan / birim ile ilgili bilgiler oluşturmaktadır.
Bu bölümde birimin kimliği ve arşivi ile ilgili iki genel kategori bulunmaktadır.
Aktarım formunun ilk bölümü, sonunda belirlenen ve aktarılan vaka sayısı ne olursa olsun, kendi
veritabanında / arşive erişim sağlayacak her kurum için sadece bir kez doldurulacaktır. 13 değişkenden
oluşan ilk küme, veri sağlayan kurumun kimliği için gerekli olan bütün bilgilerin kaydedilmesi için
kullanılacaktır, 7 değişkenden oluşan ikinci küme ise birim tarafından saklanan arşiv/veritabanı için
gereken bilgilerin tutulması için kullanılacaktır. İlgili aktarım formlarında yer alan değişkenlere genel
bakış Tablo 14’de sunulmuştur.
BÖLÜM II
Bu bölüm vaka tanımlama, çocuk, olay, fail(ler), bakım verenler (faillerin başka kişiler olduğu
durumlarda), aile, ev, önceki kötü muameleler öyküsü ve hangi birimler ile temasa geçtikleri ve bu
birimlerin olayın sonucu olarak nasıl bir hizmet sunduklarına (eğer varsa) ilişkin on genel kategoriden
oluşmaktadır. Aktarım formunun ikinci bölümü, ön-belirleme zaman dilimi içinde arşiv/veritabanında
belirlenen Çİİ vaka kayıtları/dosyaları sayısı kadar, örneğin, her bireysel vaka için bir form olarak
doldurulacaktır. Tablo 15’te, yukarıda belirtilen on genel kategori altından değişkenlere genel bir bakış
sunulmuştur.
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Tablo 14: Birimin kimliği ve arşiv/veritabanı özellikleri ile ilgili 21 değişkene genel bir bakış
İsim
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Kategori
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Kurum
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv
Arşiv

Değişken
Tanım Kodu
Hukuki Statü
İşleyiş Durumu
Alan
Görev
İnsan Kaynakları
Çİİ ile İlgili Çalışan İnsan Sayısı
Çİİ Vaka Sayısı Hacmi
Bölge
Sevk Kaynakları
Tarama
Çİİ konusu ile ilgili Eğitimler
Eğitilmiş Personel
İstatistik
Kapsanan Zaman Aralığı
Kayıt Türü
Kayıt Formu
Arşiv/Veritabanının İçeriği
Vakayı Kaydeden Personel
Kullanılabilir Belgeler
Metin Açıklaması

Tanım
Çalışmaya katılan her birim için belirlenen tanımlama etiketi
Kurumun hukuki statüsü
Kurumun ülke çapında ya da yerel düzeyde bağımsız olarak çalışıp çalışmaması
Kurumun bağlı olduğu alan
Kurumun görev kaynağı
Birimde çalışan kişi sayısı
Özellikle Çİİ vakaları için çalışan kişi sayısı
Ortalama bir ayda birime ulaşan Çİİ vaka sayısı – Kurumla ilgili bilgi
Çocuk koruma hizmetleri sağlayan kurumun bölgesi
Birime sevk eden kaynaklar
Kurumun düzenli Çİİ tarama politikasının olup olmadığı
Özel Çİİ eğitim programlarının varlığı
Çİİ konusunda eğitilmiş çalışan sayısı
Çİİ istatistiksel verisinin kullanılabilirliği
Birim tarafından sağlanan arşiv/veritabanının kapsadığı toplam süre
Arşiv/veritabanının türü
Özel bir “Çİİ Kayıt Formu”nun olup olmadığı VE kullanılıp kullanılmadığı
Kurumun arşiv/veritabanındaki vakaların türü
Vakayı kaydeden personelin uzmanlık alanı
Kayıtla beraber herhangi bir belgenin olup olmaması
Metnin vakadaki kötü muamelenin açıklaması
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Tablo 15: Tanımlanan vaka başına kaydedilecek on genel bilgi kategorisine ilişkin 82 değişkene genel bakış
Etiket
Kategori
Değişken Tanımı
A1
Vaka
Kimlik Kodu Vaka için belirlenmiş kimlik etiketi
A2
Vaka
Çocuk Kimlik Kodu Çocuk için belirlenmiş kimlik etiketi
A3
Vaka
Bildirim Tarihi Çocuğun birime ulaştığı ve kötü muamelenin bildirildiği tarih
A4
Vaka
Kayıt Tarihi BECAN aktarım formuna vakanın araştırmacı tarafından kaydedildiği tarih
B1
Çocuk
Çocuğun Yaşı Çocuğun bildirimin olduğu tarihteki yaşı (yıl olarak)
B2
Çocuk
Çocuğun Cinsiyeti Çocuğun cinsiyeti
B3
Çocuk
Milliyet Çocuğun milliyeti ya da etnik grubu (eğer varsa)
B4
Çocuk
Eğitim Durumu Çocuğun eğitim seviyesi
B5
Çocuk
Çalışma Durumu Çocuğun çalışma durumu
B6
Çocuk
Eğitimle İlgili Sorunlar Çocuğun bildirdiği eğitim ve okul çevresi ile ilgili sorunlar
B7
Çocuk
Davranışla İlgili Sorunlar Çocuğun bildirdiği davranışsal sorunlar
B8
Çocuk
Madde Kullanımı ile İlgili Çocuğun bildirdiği madde kullanımı ile ilgili sorunlar
Sorunlar
B9
Çocuk
Çocuğun Sağlık Durumu Çocuğun fiziksel, zihinsel ya da gelişimsel engellilik tanısı alması
B10
Çocuk
Telefon Numarası Çocuğa ulaşılabilecek bir telefon numarası
B11
Çocuk
Adres Çocuğun posta adresi
C1
Olay
Olay Tarihi Olayın gerçekleştiği tarih
C2
Olay
Kötü Muamelenin Süresi Kötü muamelenin tek ya da birden çok olaya dayanıp dayanmaması ve kötü muamelenin süresi
C3
Olay
Sevk Kaynağı Olayı sevk eden kaynak
C4
Olay
Olay Yeri Olay(lar)ın gerçekleştiği yer(ler) (tek ya da birden çok olay, örneğin ihmal, cinsel istismar)
C5
Olay
Kötü Muamelenin Şekli Kötü Muamelenin Şekli
C6
Olay
Fiziksel İstismar Durumu Fiziksel istismar bildirimi ile bağlantılı Çİİ inceleme sonuçları
C7
Olay
Fiziksel İstismar Şekli Bildirilen fiziksel istismar şeklinin belirlenmesi
C8
Olay Fiziksel İstismara Bağlı Yaralanma Fiziksel istismara bağlı gerçekleşen fiziksel yaralanmanın varlığı ve seviyesinin değerlendirilmesi
C9
Olay
Fiziksel Yaralanma Türü Çocuğun maruz kaldığı yaralanmanın türü
C10
Olay
Cinsel İstismar Durumu İddia edilen cinsel istismar bildirimine ilişkin inceleme sonucu
C11
Olay
Cinsel İstismar Şekli Bildirilen cinsel istismar şeklinin belirlenmesi
C12
Olay
Psikolojik İstismar Durumu İddia edilen psikolojik/duygusal istismar bildirimine ilişkin inceleme sonucu
C13
Olay
Psikolojik Kötü Muamele Şekli Bildirilen psikolojik istismar şeklinin belirlenmesi
C14
Olay
İhmal Durumu İddia edilen ihmal bildirimine ilişkin inceleme sonucu
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C15
C16
C17
C18
C19
C20
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

Olay
Olay
Olay
Olay
Olay
Olay
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Fail(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)
Bakım veren(ler)

İhmal Şekli
İddianın Değerlendirmesi
Kötü Muamele Onayı
Yapılan Yasal İşlem
Bakım Planı
Ev Dışı Yerleştirme
Fail Sayısı
Fail/İddia Edilen Fail
Cinsiyet
Yaş
Milliyet
Eğitim Düzeyi
Çalışma Durumu
Medeni Durum
Çocukla İlişkisi
Madde Kullanım Öyküsü
Fiziksel/Zihinsel Engeller
Mağduriyet/İstismar Öyküsü
Önceki İddialar
Telefon Numarası
Adres
Bakım veren ve Fail
Sayı
Çocukla İlişkisi
Vesayet Türü
Cinsiyet
Yaş
Milliyet
Eğitim Düzeyi
Çalışma Durumu
Medeni Durum
Madde Kullanım Öyküsü

Bildirilen ihmalin şeklinin belirlenmesi
Bir ya da birden çok kaynaktan elde edilen bilgiye/kanıta dayanan iddianın değerlendirmesi
Kötü muamelenin gerçekleştiğine ilişkin kaydedilen onay
Çİİ’ ye ilişkin yapılan yasal işlemler
Çocuk için bakım planı
Ev dışına yerleştirmenin değerlendirilmesi
Olaya dâhil olan fail sayısı
İnceleme sonrası fail için verilen karar
Failin cinsiyeti
Bildirimin yapıldığı tarihteki failin yaşı
Failin milliyeti ve etnik grubu
Failin eğitim düzeyi
Failin çalışma durumu
Failin medeni durumu
Failin çocuk-mağdurla ilişkisi
Failin bildirilen madde kullanım sorunları
Failin fiziksel ya da zihinsel engel tanıları
Failin çocukluğunda ya da yetişkinliğinde mağdur olduğu olduğunun bildirimi
Failin bildirilen benzer bir suç iddiası
Failin telefon numarası
Failin posta adresi
Eğer bakım veren (iddia edilen) fail(ler)den farklı kişi ise
Çocuğun bakımına dâhil olan bakım veren kişi sayısı
Çocuk-mağdurla bakım verenin ilişkisi
Vesayet türü
Bakım verenin cinsiyeti
Bakım verenin bildirimin yapıldığı tarihteki yaşı
Bakım verenin milliyeti ve etnik grubu
Bakım verenin eğitim düzeyi
Bakım verenin çalışma durumu
Bakım verenin medeni durumu
Bakım verenin bildirilen madde kullanım sorunları
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E12
E13
E14
E15
E16
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
G1
G2
G3
G4
H1
H2
H3
H4
I1

Bakım veren(ler)
Fiziksel/Zihinsel Engeller
Bakım veren(ler)
Mağduriyet/İstismar Öyküsü
Bakım veren(ler)
Çİİ iddialarının öyküsü
Bakım veren(ler)
Telefon Numarası
Bakım veren(ler)
Adres
Aile
Aile Durumu
Aile
Aynı Evde Oturan Kişi Sayısı
Aile Aynı Evde Oturan Kişilerin Kimliği
Aile
Diğer Çİİ Mağdurları
Aile
Diğer istismar türleri
Aile
Hizmetlere yapılan sevkler
Aile
Alınan Hizmetler
Eve Ait Bilgiler
Yetersiz barınma
Eve Ait Bilgiler
Evin Geliri
Eve Ait Bilgiler
Gelir Kaynağı
Eve Ait Bilgiler
Maddi Sorunlar
Önceki Kötü Muamele
Olay
Önceki Kötü Muamele
Tür
Önceki Kötü Muamele
Fail(ler)
Önceki Kötü Muamele
Araştıran Birim
Takip
Takip

Bakım verenin fiziksel ya da zihinsel engel tanıları
Kötü muamele öyküsü olduğu bilinen ya da şüphe edilen herhangi bir bakım verenin olup olmaması
Kötü muamele ile ilgili suç iddialarına ilişkin bakım verenin öyküsü
Bakım verenin telefon numarası
Bakım verenin posta adresi
Çocuğun halen birlikte yaşadığı aileye ilişkin aile durumu
Çocuk-mağdur dışında evde yaşayan insan sayısı (anne, baba ve bakım veren(ler) dâhil)
Çocuk-mağdur dışında evde yaşayan kişilerin kimliği
Çİİ olayları ile ilgili ailedeki diğer çocuk
Ailedeki yetişkin kişilere ilişkin şiddet olayları
Çocuk ve aile odaklı sevklerin yapılması
Çocuk ve aileye odaklı hizmetlerin alınması (devam eden ya da önceki)
Yetersiz barınmaya dair aile bildirimi
Bildirilen evin geliri
Ev gelirinin birincil kaynağı
Asgari ihtiyaçları karşılamayan aile ekonomisi
Önceki kötü muamele olaylarının örneklenmesi
Önceki ispat edilmiş ya da edilmemiş en ağır kötü muamele olayının örneklenmesi
En ağır kötü muamelenin fail(ler)i
En ağır kötü muamele olayı incelenirken hizmet sağlayan birim
Birimde vaka takip bilgilerinin olup olmaması

9

İncelenecek Değişkenlere Genel Bakış
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan Yaralanma İzleme Rehberi’nde tanımlanan çerçeveyi
takip ederek, genel kategoriler altında yer alan araştırma aracındaki değişkenler ortak ve planlı bir
şekilde sunulacaktır.
Aşağıdaki tablo, her bir bilginin nasıl tanımlandığı ve nasıl kodlanacağını göstermektedir. Her
değişkenin tanıtımı için; ilk sütunda “bilgiler” verilmiştir, ikinci sütunda ise her bilgi için “tanımlar” yer
almaktadır.

Tablo 16: Değişkenlerin özellikleri
Bilgi

Tanım

Etiket

Değişkenin ait olduğu kategoriye göre kısaltması ve kendi ID’si

Değişken

Değişkenin adı
Protokolde toplam 104 değişken yer alacaktır (aktarım formundaki birim ve arşiv
ile ilgili 22 değişken ve aktarım formundaki vakalarla ilgili 82 değişken)

Açıklama

Her değişkenin neyi ölçmeyi amaçladığı ile ilgili kısa açıklama

Kategori

İncelenecek Çİİ ile ilgili değişkenlerin ait olduğu 11 genel kategoriyi gösterir.
Hedeflenen kategoriler şunlardır:
Kurum/Arşiv için Aktarım Formu (Bölüm I): Kurumun veri kaynağı başına sadece
bir kez doldurulmalı (aktarılacak vaka sayısına bakılmaksızın)
Kategoriler
Değişkenler
a. Kurum
a.1-a.15
b. Arşiv
b.1-b.7
Vakalar için aktarım Formu (Bölüm II): Her bir vaka için doldurulacaktır
Kategoriler
Değişkenler
A. Vaka Tanımlaması
A1-A4
B. Çocuk ile ilgili bilgiler
B1-B11
C. Olay ile ilgili bilgiler
C1-C20
D. Fail(ler) ile ilgili bilgiler
D1-D15
E. Bakım veren ile ilgili bilgiler
E1-E16
F. Aile ile ilgili bilgiler
F1-F7
G. Ev ile ilgili bilgiler
G1-G4
H. Önceki kötü muameleler
H1-H4
I. Takip
I1

Tamamlama

Bu bölüm değişkenlerin tamamlanmasının zorunlu ya da durumsal oluşunu, yani
değişkenin kategorinin incelenmesi için önemli (zorunlu tamamlama) ya da
durumsal (önceki değişkendeki cevaba bağlı olarak) olup olmadığını
göstermektedir.
Protokoldeki Çİİ vakalarına ilişkin 82 değişkeninin, 54’ü zorunlu ve 28’i durumsal
(bkz: aşağıdaki tablo); Birim için olan 14 değişken zorunlu ve 1’i durumsal ve arşiv
için olan bütün 7 değişken de zorunludur.

Hedeflenen Kategoriler
I. Birim

Toplam
Değişken
15

Zorunlu
14

Durumsal
(filtreler)
1
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II. Arşiv
BÖLÜM 1-Toplam

Kodlama

7
22

Kod değerleri

0
1

A. Vaka tanımlama
4
4
0
B. Çocuk ile ilgili bilgiler
11
11
0
C. Olay ile ilgili bilgiler
20
10
10
D. Fail(ler) ile ilgili bilgiler
15
15
0
E. Bakım veren ile ilgili bilgiler
16
1
15
F. Aile ile ilgili bilgiler
7
7
0
G. Ev ile ilgili bilgiler
4
4
0
H.Önceki kötü muameleler
4
1
3
I. Takip
1
1
0
BÖLÜM 2-Toplam
82
54
28
Toplam (Bölüm &II)
104
75
2
Değişkenlerin kodlanmasının nümerik ya da dizi olup olmadığını gösterir; nümerik
kodlar aktarım sürecini kolaylaştırıcı olduğu için diziye göre daha çok tercih edilir.
Kodlama:

Ölçüm düzeyi

7
21

Nümerik
Dizi

92
12
104

Toplam Değişkenler
Değişkenlerin ölçüm düzeyi (derece, ordinal, nominal)
Ölçüm Düzeyi Derece
9
Ordinal
3
Nominal
92
Toplam Değişkenler
104
Değişkenin alabileceği olası değeri göstermektedir; ön kodlu değişkenlerin olası
değerler listesine ait her değer bir tanım verilmiştir (örneğin, 0=Hayır, 1=Evet, vb.)
Değişkenler listesi ve onların olası değerlerinin gelişimi için, önceki kodlama
sistemleri ve/veya diğer ilişkili protokoller göz önünde bulundurulmuştur.
1
DSÖ tarafından yayımlanan Yaralanma İzleme Rehberi (2001),
2003 yılında Walter R. McDonald & Associates ile işbirliği ile Çocuk İhmali ve
İstismarı Ulusal Veri Arşivi tarafından yayımlanan Ulusal Çocuk İstismarı ve
2
İhmali Veri Sistemi Kullanım Kılavuzu ve Çizelgesi (NCANDS)
2004 yılında ICECI Koordinasyon ve Bakım Grubu tarafından hazırlanan
Yaralanmaları Dış Nedenlerinin (ICECI) Uluslararası Sınıflandırılması,3
Çocukluk Ulusal Gözlemevleri Avrupa Ağı tarafından 2008 yılında hazırlanan
Çocuk istismarı hakkında veri toplama ve izleme sistemleri rehberi,4
Kanada Bildirilen Çocuk İstismar ve İhmali İnsidans Çalışmasının Raporu
5
Neglect (2001),
Çocuğa kötü muameleyi izleme için kavramsal ve epidemiyolojik çerçeve
6
(2001),

1

Holder, Y., Peden, M., Krug, E. et al (Eds). (2001). Injury surveillance guidelines. Geneva, World Health
Organization.
2
National Data Archive on Child Abuse and Neglect in collaboration with Walter R. McDonald & Associates, Inc.
(2003). National Child Abuse and Neglect Data System (NCANDS) Detailed Case Data Component, 1998 – 1999:
User’s Guide and Codebook, New York.
3
ICECI Coordination and Maintenance Group (2004). International Classification of External Causes of Injuries
(ICECI) version 1.2. Consumer Safety Institute, Amsterdam and AIHW National Injury Surveillance Unit,
Adelaide.
4
Child Europe, European Network of National Observatories on Childhood (2008). Guidelines on Data Collection
and Monitoring Systems on Child Abuse - Series 1.
5
Trocmé, N., MacLaurin, B., Fallon, B. et al. (2001). Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and
Neglect: Final Report. Ottawa, Ontario: Minister of Public Works and Government Services Canada
6
Wolfe, D. A., Yuan, L. (2001). A conceptual and epidemiological framework for child maltreatment surveillance.
Ottawa: Minister of Public Works and Government Services Canada, Health Canada.
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-

Sağlık hizmetleri raporlama ve çocuk istismarı sınıflandırılması için rehber
(1998),7

Bütün değişkenler için ortak kullanılacak iki kod:
"Diğer" kodu = 88 (yorum için kullanılabilir alan ile) ve
"Belirtilmemiş" kodu = 99; Bu kod, birim temsilcinin bu türde bilgilerin normalde
toplandığını belirtmesine rağmen (Aktarım formu - Bölüm I’in doldurulması
esnasında arşiv sürdürümünün özelliklerine ilişkin) bilgi kayıplarının olduğu
vakalarda kullanılmalıdır. Birim tarafından toplanılmadığı ve bu nedenle arşivde
bulunmayan bu tip bilgilerin olduğu vakalarda, değişkenin sağ üst köşesindeki
“Uygulanamaz” olduğunu gösteren sembol işaretlenmelidir.

Yorumlar

7

Not: Araştırmacıların “belirtilmemiş” ibaresini aşırı kullanmamak için dikkatli
olması ve böylece bilgi kaybından kaçınması gerekmektedir.
Gerekli olduğu durumlarda her bir değişken için ek yorumlar ve notlar. Yorumların
şekli şöyle olabilir:
a. Yönergeler (örneğin, Vaka başına geçerli tüm değerlerin çoklu seçimi)
b. Değerlerin açıklaması (örneğin, "2=Yasal Vasi: yasal vasi, küçük çocuklar ve
kendine bakmaktan aciz yetişkinin bakımı için mahkemenin atadığı ya da
kendi iradesi ile istekli olan kişi ya da kurum", "3=Üvey Ebeveyn: Ebeveynin
ölümü, yeniden evlenmesi ya da evlat edinmesi nedeniyle ebeveynlik rolünü
üstlenen yetişkin olabilir”)
c. Notlar (değişkenin kapsamı ile ilgili araştırmacı için daha fazla bilgi)

Health Canada (1998). Child Abuse: Reporting and Classification in Health Care Settings, Ottawa: Health Canada.
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Aktarım Formlarının Biçimi
Aktarım formlarını olabildiğince kullanıcılar için uygun yapabilmek için aşağıdaki tabloda sunulan bir
dizi özellik kullanılmıştır.
Tablo 17: Aktarım formunun
Sembol
Aktarım süreci esnasında, araştırmacıların işini kolaylaştırmak için aktarım formunda dört
Kodlama farklı sembol kullanılmıştır.
− İlk iki sembol, vakanın alındığı arşiv/veritabanının özelliklerinden kaynaklanan
"uygulanamaz" cevapları ile ilgilidir. Her iki sembol de yalnızca vakalar için olan
aktarım formunda (Bölüm II) kullanılacaktır.
− Diğer iki sembol çocuğun yaşı gibi tarih ya da numara istenen durumlar dâhil tüm
değerlere eşlik edecektir.
Bu sembol, var olan arşiv/veritabanının genel bir kategori için bilgi içermediği durumlarda
(örneği, fail ile ilgili olarak) işaretlenmelidir. Bu gibi durumlarda, araştırmacı ilgili bilgi
mevcut olmadığı için kategori altındaki bütün değişkenleri atlamalıdır.
Örneğin:

Bu sembol, genel kategori için bilgiler arşiv/veritabanında mevcut olsa bile, bu kategori
altındaki bir ya da daha fazla değişkenin birim tarafından tutulmadığı durumlarda
işaretlenmelidir (örneğin, bakım verenlerin eğitim seviyesi). Bu gibi durumlarda,
araştırmacı spesifik değişkeni “uygulanamaz” olarak atlaması ve değişkenin adının yer
aldığı kutucuğun sağ üst köşesindeki ilgili sembolü işaretlemesi gerekmektedir.
Örneğin:

Bu sembol, değerleri karşılıklı dışlamak adına değişkenin değerleri arasında TEK bir seçim
olduğunu göstermek için kullanılacaktır (örneğin, aynı anda değerlerin hem “evet” hem de
“hayır” olması elverişli olmayabilir).
Örneğin:

Birçok değişkende, bu sembol, çoklu seçimleri gösteren “kare” sembol ile birlikte olabilir.
Bu, aktarılacak bilgilerin ya çoklu değer (kare sembolü ile birlikte gösterilen) ya da tek bir
değer (“daire” sembolü ile birlikte gösterilen) olduğu anlamına gelir.
Örnek:

Birim tarafından tutulmayı sürdürülen arşiv bildirilen Çİİ vakalarını olduğu gibi diğer vaka
tiplerini (istemsiz yaralanma ile ilgili vb) de içerebilir. Bu gibi durumlarda, araştırmacı 01 ve
03 (kare semboller) değerlerini seçmelidir. Eğer yine de arşivin içeriği bilinmiyorsa,
araştırmacı 99 kodunu (daire sembolü) işaretleme ve başka bir şey yapmamalıdır. Bir
değişkenin değerlerinin aynı anda hem “biliniyor” hem de “bilinmiyor” olması mümkün
değildir.
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Bu sembol, bir değişkenin birden fazla değer alabileceğini göstermek için kullanılacaktır
(ÇOKLU seçim).
Örneğin:

Yukarıda belirtildiği gibi, çoklu seçimler SADECE “kare” sembolü ile birlikte olan değerleri
içermelidir. Örnekteki 01, 02 ve 88 kodları özel durumlar için geçerli olabilir ve bu nedenle
işaretlenmelidir. Eğer yine de ya 00 (hiçbiri) ya da 99 (belirtilmemiş) kodu seçilmişse, 01,02
ve 88 değerlerinin hiçbiri geçerli değildir
Renk Kodlaması
Aktarım formunda dört farklı renk kullanılmıştır.
Koyu mavi rengi, değişkenlerin ait olduğu genel kategoriyi göstermektedir.
Örnek:

Kalan iki renk, değişkenin zorunlu ya da duruma bağlı tamamlanıp tamamlanmayacağını
gösterir. Aşağıdaki gibi:
Zorunlu tamamlama (arşivde mevcutsa)
Örnek:

Durumsal tamamlama (arşivde mevcutsa)

Bu tür değişkenler konusunda, kırmızı renkteki not, duruma bağlı bir bilginin aktarımını
sağlayacak bir önceki değişkendeki ön koşul değerini göstermektedir.

Örneğimizdeki (C6: Fiziksel İstismar Durumu) değişken sadece değişken C5teki (Kötü
Muamele Şekli) değer “1” seçildiğinde kaydedilecek; başka durumlarda (eğer “1”
seçilmediyse ya da C5 değişkeni uygulanamaz ise) C6 değişkeni atlanacaktır.
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Değişkenlerin Detaylı Sunumu

15

BÖLÜM I: Birim & Arşiv İçin Aktarım Formu
Genel Not: Bu form CBSS’ye katılan her kurumun temsilcisinin cevapları temelinde doldurulacaktır. Bu
amaçla, gerekli bilginin toplanması için en uygun yol her araştırmacının kurum
temsilcisi ile yapacağı yapılandırılmış kısa görüşmedir.
Araştırmacılar için bu süreci kolaylaştırmak amacıyla, her değişkenin “Tanımı”ndan
sonra, , araştırmacının bu formu tamamlaması için kullanılacak bir soru (gerektiği
yerde) verilmiştir.
ID
a1

a. Kurum
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm Düzeyi
Kod değeri:
99
Yorumlar:

Değişkenlerin Sunumu
Birim Kimlik Kodu
Çalışmaya katılan her birim için belirlenen kimlik etiketi
Kayıt ile ilgili bilgi
Zorunlu
Dizi
Nominal
9 haneli kod
Belirtilmemiş
A. 9 haneli kod, ülke için 2 harf + bölge için 4 harf + her ülkedeki kurum için 3
haneli ID’den oluşmaktadır (çalışmaya katılan kurumlar için bkz Protokol’deki
Tablo 4-12).
Örneğin: GRATTI001=Birinci birim (Çocuk Sağlığı Enstitüsü) AtticaYunanistan
Not: CBSS’ye katılan Ulusal Koordinatörlerin Birimlerinin listesi (bkz Protokol,
Tablo 4.1 - 4.9), araştırmalar arasındaki karışıklığı ve çift kodlama hatalarını
önlemek için bu kodun tamamlanma öncesi olması önerilmektedir.
Örneğin: Ülke- Yunanistan (GR)
Birim Listesi
Coğrafi Bölge
Birim ID
Birim 1
Birim 2
Birim 3
Birim …
Birim n

a2

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm Düzeyi:
Kodlama Değeriler:
1
2
3
4
5
88
99
Yorumlar:

Attica
Attica
Cenral Macedonia
ree
Crete

GRATTI001
GRATTI002
GRMACE001
GRCRET001
GRCRET002

Hukuki Statü
Biriminizin hukuki statü nedir?
"Kurumunuzun hukuki statüsü nedir? (alternatifleri oluşturun)
Kurum ile ilgili bilgiler
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Kar Amacı olmayan sivil toplum kuruluşu (STK)
Yarı Kamusal Kurum
Kamu Bölge Kuruluşu
Merkez Hükümet Teşkilatı
Bağımsız Kurum (Çocuk Soruşturmacısı gibi )
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin Açıklaması
1. Kar Amacı Olmayan STK: Hükümetin kontrolünden bağımsız, kar amacı
gütmeyen, politik parti olarak görülmeyen ve cezai bir eyleme katılmamış
olan kurumlar olarak düşünülmelidir.
2. Yarı Kamusal Kurum: Ya özel bir girişimin sahip olduğu ya da yıllık
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bütçenin uygun devlet fonunca tedarik edildiği ya da devlet girişimi ya da
devlet kuruluşu
3.Kamu Bölge Kuruluşu: Bölgesel/yerel yönetime ait herhangi bir kurum
(merkezi olmayan yönetimin olduğu ülkeler için Kabul edilebilir)
4. Merkez Hükümet Teşkilatı: Özel bir birim ya da bakanlık altında
hükümet yapısına ait herhangi bir kurum.
5. Bağımsız Kurum: Hükümetin yürütücü kol vatandaşların haklarını
korumayı hedefleyen Ombudsman (Denetimci/Soruşturmacı) gibi,
hükümetin herhangi bir yürütme organından bağımsız kurum.
88. Diğer
99. Belirtilmemiş

a3

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değeri:
1
2
3
4
5
6
88
99
Yorumlar:

a4

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:

Not: Ülkelerin özelliklerine göre değiştirilecektir.
İşleyiş durumu
Birimin bağımsız olarak ülke çapında ya da bölgesel olarak işleyip işlemediği
"Kurumunuzun işleyiş ve karar verme açısından durumu nedir? Bağımsız ya
da merkezi kuralları olan geniş bir çalışma yapısının bir parçası mı?”
(alternatifleri türetin)
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Bağımsız birim- Ülke genelinde
Bağımsız birim- Bölgesel düzeyde
Merkezi Hükümet Birimi: Ülke genelinde
Bölgesel Hükümet Birimi: Bölgesel düzeyde
Bölgesel Birim-Merkezi Hükümet Biriminin parçası
Bölgesel Birim- Bölgesel Hükümet Birimin parçası
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması:
1. Bağımsız birim-Ülke genelinde: Sivil toplum kuruluşu vb. Ülke çapında
bağımsız hareket eden birim
2. Bağımsız birim -Bölgesel: Bölgesel düzeyde bağımsız hareket eden sivil
toplum kuruluşu
3. Merkezi Hükümet Birimi: Ülke genelinde: Diğer birimlerden veri toplayan
hükümete ait merkezi yapı (Ulusal Çİİ bildirim merkezi gibi)
4. Bölgesel Hükümet Birimi: Bölgesel düzeyde bağımsız hareket eden birim
(merkezi yönetimi olmayan ülkeler için geçerlidir) (bölgesel Çİİ bildirim
merkezi gibi)
5. Bölgesel Birim-Merkezi Hükümet Biriminin parçası: Merkezi birime Çİİ
verisi sağlayan bölgesel birim (Belediye sosyal hizmet bölümü gibi)
6. Bölgesel Birim- Bölgesel Hükümet Birimin parçası: Bölgesel hükümet
birimine Çİİ verisi sağlayan bölgesel birim (Sosyal hizmetler gibi)
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Alan
Birimin ait olduğu alan
"Biriminizin işleyişi hangi alan ya da alanlarla bağlantılıdır?” (alternatifleri
türetin)
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
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Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

a5

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

Nominal
Değerler
Sağlık alanı
Sosyal yardım
Hukuki alan
Polis
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Tüm kabul edilebilir değerler)
B.Değerlerin açıklamaları
1. Sağlık alanı: Hukuki statüsüne ve işlem seviyesine bakılmaksızın sağlık
hizmeti veren her kurum, birim, kuruluş ve dernek
2. Sosyal yardım: Hukuki statüsüne ve işlem seviyesine bakılmaksızın
toplumun bütününün iyilik haline yardımda bulunan her kurum, birim ve
dernek
3. Hukuki alan: Adaleti sağlayan ve hükümetin yargı kolunu oluşturan yasal
sistemle ilgili her kurum
4. Polis: Yasaların uygulanması ve vatandaşlar ile mülkiyetin korunması ile
ilgili her kurum
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Görev
Birimin görevinin kaynağı nedir?
"Önleme açısından kanuni amaçlara göre biriminizin görevi nedir?
[alternatifleri geliştirin]
Kurum ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Birincil önleme
İkincil önleme/destek
Üçüncül koruma/tedavi
Yasal destek
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (tüm seçilebilir değerler)
B. Değerlerin açıklaması
1. Birincil Önleme: Toplumu ve kişileri şiddete ve özellikle de çocukları kötü
muameleye karşı korumayı (bu olaylar gerçekleşmeden önce) hedef alan
eylemleri ve uygulamaları yürüten, organize eden ve bunlar için lobi
yapan birimdir. Şiddeti ve özellikle Çİİ sıklığını azaltmaya yönelik sağlık
hizmetleri birimin aktivitesinin içindedir.
2. İkincil önleme/destek: Birim, erken evrelerinde önemli hastalık hali ile
sonuçlanmadan önce, fiziksel ve ruhsal sağlık problemlerine yol açan
mevcut sorunlu durumu yani kanıtlanmış şiddet mağduriyetini
tanımlamak ve tedavi etmek için harekete geçmiştir. Ayrıca ikincil
önlemede, hali hazırda tanımlanan mağduriyete benzer bir durumun
tekrarlamasını önlemeyi ve şiddet olayının sonraki etkilerini ya da
komplikasyonlarını en az düzeye indirmeyi hedefler.
3. Üçüncül önleme/ tedavi: Birimin ana faaliyeti, mağdurun işlevselliğini geri
kazandırarak ve olayla ilgili komplikasyonları azaltarak sağlık ve diğer
sorunlara yol açan kanıtlanmış şiddet olayının olumsuz etkilerini
gidermektir. Birim, var olan Çİİ ya da diğer şiddet olayının ardından
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hastalık halini en az düzeye indirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için
uygun destekleyici ve rehabilite edici hizmetleri sağlamak için önlemler
alır.
4. Yasal Destek: Kişilere (Çİİ mağdurları ve onlara bakım veren kişilere), en
azından temel hukuki temsile sahip olma ve mahkeme sistemine erişim
sağlama için bazı yasal yardımı sağlama birimin faaliyetleri içindedir.
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
a6

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm Seviyesi:
Kod değerleri:
88
99
Yorumlar:

a7

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
88
99
Yorumlar:

a8

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
88
99
Yorumlar:

İnsan Kaynakları
Birimde çalışan kişi sayısı
"Biriminizde toplam olarak kaç kişi çalışıyor (geçici personel, gönüllü, vb
dâhil)?
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Derece
Çalışan sayısı
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Kurumdaki gönüllüler vb. dâhil genel insan kaynakları
Çİİ ile ilgili çalışan kişiler
Birimde özellikle Çİİ için tahsis edilmiş kişi sayısı
"Biriminizde kaç kişi özellikle Çİİ vakaları ile çalışıyor (geçici personel, gönüllü
vb. dâhil)?
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Derece
Çalışan sayısı
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Kurumunuzda özellikle Çİİ vakaları ile çalışan kişi sayısının oranı
(gönüllüler, vb. dâhil)
Çİİ vaka sayısı
Birime gelen aylık ortalama Çİİ vaka sayısı
"Sizin bilginize göre, kurumunuza ulaşan aylık ortalama Çİİ vaka sayısı
nedir?”
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Derece
[Sayı]
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması:
Sayı (yaklaşık olarak): Birime gelen aylık ortalama yeni Çİİ vaka sayısı
(bildirilen/tespit edilen/sevk edilen) GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞI ÇALIŞANIN
BİLGİSİNE DAYANILARAK
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
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a9

Değişken:
Tanım
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
88
99
Yorumlar:

a10

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
88
99
Yorumlar:

Bölge
Birimin çocuk sosyal hizmeti sağladığı bölge
"Biriminizin sosyal hizmet sağladığı bölge ya da bölgeler neresidir?”
[Alternatifleri sağlayın]
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Şehir
Şehir dışı mahalleler
Kırsal
Diğer
Belirtilmemiş
A.Çoklu seçimler (Kabul edilebilir tüm değerler)
1.Şehir bölgesi: Bir şehir ya da kasabayı oluşturan coğrafi bölge (>10.000
kişi)
2. Şehir dışı mahalleler bölgesi: Şehir dışındaki bir yerleşim yeri (>1.500<10.000 kişi)
3. Kırsal bölge: Şehir ve şehir dışı mahallere dışarıda kalan tüm bölgeler
(<1.500 kişi)
88. Diğer(yurt geneli, vb.)
99. Belirtilmemiş
Not: Yaşayanların sayısı ülke özelliklerine göre uyarlanmalıdır.
Sevk kaynakları
Birime sevk yapan kaynaklar
"Biriminize sevk yapan kaynaklar nedir?” [Listeyi temin edin]
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Sosyal hizmetler
Tıp/Sağlık personeli
Ruhsal sağlığı personeli/hizmetleri
Adli personel
Polis
Toplum kuruluşu
Okul personeli
Çocuk- iddia edilen mağdur
Ebeveyn/ üvey ebeveyn/ bakım veren
Akraba
Arkadaş/ Komşu
İddia edilen fail
Belirsiz bildirimci
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
1. Sosyal hizmetler: hastanelerin sosyal hizmet departmanları,
belediyelerin sosyal hizmet departmanları, sosyal hizmet çalışanları, vb.
sevkleri içerir.
2. Tıp/sağlık personeli: hastane- klinik temelli doktorlar, hemşireler ve
halk sağlığı hemşirelerini içerir.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
88.
99.
a11

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
88
99
Yorumlar:

a12

Değişken:
Tanım:
Önerilen Soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm Seviyesi:
Kod Değerleri:
0

Ruh sağlığı personeli/hizmetleri: aile hizmet birimleri, ruhsal sağlık
hizmetleri (ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden harici) ve
okul/hastane/sosyal hizmet dışında çalışan özel ruh sağlığı uzmanlarını
(psikolog, sosyal hizmet, diğer terapistler) içerir.
Adli personel: savcı, vb.
Polis: belediye güçleri dâhil polis hizmetinin herhangi bir üyesi
Toplum kuruluşu: rekreasyon ve toplumsal faaliyet programı (spor
merkezi, vb.) yürüten herhangi bir birimi içerir: aile içi şiddet ya da
evsizler için barınaklar, ya da diğer toplumsal birim ya da hizmet
Okul personeli: herhangi bir okul personelini (öğretmen, müdür, müdür
yardımcısı, okul psikoloğu, vb.) içerir.
Çocuk- iddia edilen mağdur: Kendisi başvuran herhangi bir çocuk
Ebeveyn/ Koruyucu ebeveyn/ bakıcı: bildirilen çocuğa bakım veren
herhangi bir yetişkini içerir.
Akraba: ebeveynin dışında çocukla bağı olan herhangi bir akrabayı
içerir.
Arkadaş/komşu: çocuğun ya da ailenin herhangi bir komşusu ya da
arkadaşını içerir.
İddia edilen fail
İsimsiz bildirimci: bildirimi yapan kimliği belirsiz kişi
Diğer
Belirlenmemiş

Tarama
Birim tarafından uygulanan düzenli Çİİ tarama politikası
"Kurumunuz tarafından uygulanan herhangi bir Çİİ için düzenli tarama var
mı?” [“düzenli tarama”yı gerekirse açıklayın]
Birim ile ilgili bilgiler
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Bu kuruma uygulanamaz
Diğer
Belirtilmemiş
Not: “Rutin Tarama” istismar ve ihmal hakkında hem ebeveyn hem de çocuk
için rutin olarak tarama sorularının kullanımıdır. “Rutin tarama” politikası
olan kurumlar (genellikle zorunlu raportörler) bir takım rutin alım
değerlendirmesi yaparlar –örneğin, bir çocuk yeni bir okula başlarken, tıbbi
incelemenin bir parçası olarak ya da vaka yönetimi hizmetinin bir parçası
olarak. Herhangi bir birimin değerlendirme formuna eklenebilecek olan
çocuk istismarı ve ihmali hakkında olan tarama soruları, birimde çalışan
sosyal bilimci tarafından nazik, tehdit edici olmayan bir şekilde, korku ya da
kaygı yaratmadan (örneğin, soru sormayı) öğrenebilirler.
Vaka Kaydı İçin Eğitilmiş personel
Çİİ vakalarının kaydı ile ilgili eğitimli personelin varlığı
"Çİİ vakalarını kayıtlamaktan sorumlu personel özel olarak bu görev için
eğitim aldı mı?”
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
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1
2
99
a13

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değeri:
0
1
2
99
Yorumlar:

a14

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değeri:
0
1
2
88
99

a15

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
88
99
Yorumlar:

Var
Var, ama resmi değil
Belirtilmemiş
Çİİ ile ilgili hizmet içi eğitim
Çİİ üzerine özel bir eğitim programının olup olmaması
"Kurumunuzda, personeliniz için Çİİ bildirimi ve kaydedilmesi gibi Çİİ konuları
üzerine özel bir eğitimi var mı?”
Birim ile ilgili
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değer
Yok
Var
Var, ama resmi değil
Belirtilmemiş
Not: Resmi eğitim, belirli özellikteki (süre, içerik, araçlar, vb.) belirli
bölümlere dayanır. Resmi olmayan eğitimde ise, belirli bir süre için Çİİ
kayıtlama konusunda deneyimli olan çalışan yeni gelen çalışanları eğitim ve
gözetim altında tutar.
Kurumda eğitilmiş personel
Çİİ konuları üzerine eğitilmiş çalışan sayısı
"Kurumunuzdaki, önceki soruda bahsedilen eğitimden geçmiş olan kaç
çalışan var?”
Birim ile ilgili bilgi
Duruma göre [a13 = 1, 2]
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Bazıları
Tümü
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Eğer a13 = 0, 88 ya da 99, ise a14’ü atlayınız.
İstatistik
Çİİ istatistiksel verisinin mevcudiyeti
"Kurumunuza ulaşan Çİİ vakalarının istatistikleri tutuluyor mu?”
Birim ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Diğer
Belirtilmemiş
A. Eğer cevap “evet ise, araştırmacı ______________ (zaman aralığı
tanımlanmalıdır) Çİİ verisini sormalıdır.
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ID
b1

b. Arşiv
Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değeri:
Başlama tarihi
Sonlanma tarihi
88
99
Yorumlar:

b2

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
88
99

b3

Değişkenlerin sunumu
Kapsanan zaman
Birim tarafından tutulan arşiv/veritabanının kapsadığı toplam zaman
periyodu
"Kurumunuz Çİİ vakaları ile ilgili arşiv/veritabanı tutmayı ne kadar süredir
sürdürüyor? Ne zaman başladı? Arşivleme hala devam ediyor mu?”
Dosya ile ilgili bilgiler
Zorunlu
Tarih
Nominal
Değerler
6 haneli
6 haneli
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
Başlama tarihi: 6-haneli (AA/YYYY). Örneğin, 031987 (= Mart 1987)
Ne zamana kadar: 6-haneli (AA/YYYY). Örneğin: 102010 (= Ekim 2010)
88 Diğer (veritabanının bir süre tutulup, sonra bırakıldığı ve sonra tekrar
tutulmaya başlandığı durumlar gibi)
99 Belirtilmemiş
Kayıt türü
Arşiv/veritabanın şekli
"Kurumunuz Çİİ arşivini ne şekilde tutuyor?” (alternatifleri türetin)
Dosya ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Kâğıt arşivi
Elektronik arşiv
Elektronik veritabanı
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
1. Kâğıt temelli arşivde her vaka için bütün geçmiş kayıtlar ve belgeler
bulunur (raporlar, belgeler vb.)
2. Elektronik arşivler elektronik dosyalarda (taranmış belgeler, Word
dosyaları) tüm ilişkili dosyaları içerir.
3. Verileri değiştirmeye, korale etmeye ya da analiz ve raporlama ihtiyacını
karşılamak için çıkarma yapmaya olanak sağlayan veritabanı. Bütün ilişkili
bilgileri organize eden ve elektronik olarak ortak bir dosya yapısı ile
saklamayı içerir.
88. Diğer
99. Belirtilmemiş

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:

Kayıtlama Formu
Belirli bir “Çİİ Kayıtlama Formu”nun olup olmaması ve birimde kullanımı
"Kurumunuza ulaşan Çİİ vaka bilgilerini topladığınız ve bir sisteme göre
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düzenlediğiniz bir ya da birden fazla özel form var mı?”
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99
Yorumlar:

b4

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
88
99
Yorumlar:

b5

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
88

Dosya ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Hayır
Evet
Belirtilmemiş
A. Eğer cevap “evet” ise, araştırmacı formdaki bir kopyayı istemelidir.
Not: Çİİ kayıtlama formu: Standart kâğıt ya da elektronik formlar “kontrol
listesi” olarak yapılandırılmıştır ve gerekli tüm bilgileri çoklu/tekli seçime
dayanarak ortak bir düzende kayıtlamaya izin vermektedir. Bütün durumları
kapsayacak standart bir form olmadığı için, açık uçlu sorular vakalar ile ilgili
niteliksel bilgileri kayıtlamaya olanak sağlamaktadır.
Arşiv/veritabanının içeriği
Birimin arşiv/veritabanında hangi türde vakaların bulunduğu
"Kurumunuzdaki arşiv/veritabanı bildirilen, tespit edilen ya da her ikisi olarak
tanımlanan vakaların hangi türünü içermektedir?”
Dosya ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Bildirilen Çİİ vakaları
Tespit edilen Çİİ vakaları
"Karışık" (Çİİ olan ve olmayan vakaları içeren)
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
1. Mağdur, diğer kişiler ya da birim tarafından bildirilen Çİİ vakaları
2. Düzenli tarama süreci esnasında birim tarafından tespit edilen Çİİ vakaları
3. Kasıtlı yaralanma ya da hastalıkla ilişkili vakalar gibi Çİİ vakaları ve diğer Çİİ
olmayan vakalar ("karışık" arşiv/veritabanı)
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Vakaları kaydeden personel
Vakayı kaydeden personelin uzmanlığı
"Çİİ vakalarını kaydeden kişi ya da kişilerin uzmanlığı nedir?”
Dosya ile ilgili bilgi
Zorunlu
Dizi
Nominal
Değerler
Sosyal hizmet uzmanı
Sağlık uzmanı
Ruhsal sağlığı uzmanı
Eğitim ile ilgili uzman
Polis memuru
Adli personel
Diğer
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99

b6

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Önerilen soru

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99
Yorumlar:
b7

Değişken:
Tanım:
Önerilen soru:

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99
Yorumlar:

Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
Mevcut Belgeleme
Kayıtlar ile birlikte mevcut belgelerin olup olmaması
"Arşivlenen Çİİ vakaları ile birlikte kurumunuz destekleyici belgeleri topluyor
ve saklıyor mu?” [“belgeleme” tanımı gerekirse yapılabilir]
Dosya ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Hayır
Evet
Belirtilmemiş
Not: Tıbbi dosyalar, Çİİ’yi belirten vücut diyagramları, adli belgeler, uzman
raporları gibi belgeler
Metin açıklaması
Kötü muamele durumunu anlatan metnin mevcut olup olmadığı
"Kurumunuz, Çİİ vakaları için metin açıklamaları hazırlıyor ve onları
veritabanında saklıyor mu?” [Gerekirse, metin açıklamasının tanımını yapın,
normalde kayıt için belirli form kullanmayan kurumların en azından metin
açıklamasını tutmaları gerekir]
Dosya ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Hayır
Evet
Belirtilmemiş
Not: Sosyal hizmet çalışanı ya da sağlı/ruhsal sağlık uzmanı tarafından
hazırlanmış bir rapor metin tanımı olabilir. (psikolojik değerlendirme, şikâyet
raporu, vb.)
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PART II: Vakalar için Aktarım Formu
ID
A1

A. Vaka Kimliği
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
Yorumlar:

Değişkenlerin sunumu
Vaka Kimlik kodu
Vakaya özel kimlik etiketi
Kayıt ile ilgili bilgi
Zorunlu
Dizi
Nominal
12-haneli kod
A. A 12-haneli kod 3 haneli kimlik ID’si (001, 002 gibi.) + 9-haneli birim ID’si
Vaka ID’si örneğin: 011GRATTI001= Yunanistan’daki Attica’daki birinci
birimdeki (Çocuk sağlığı Enstitüsü) arşivden kayıtlanan 11.Vaka
B. “Vaka”yı tanımlama: Birçok veritabanı/arşiv özellikle Çİİ için tahsis
edilmemiştir. Bu durumu ortadan kaldırmak için, araştırmacılar Çİİ vakalarını
tanımlamalı ve BECAN CBSS ihtiyaçlarına göre kayıtlamalara karar
vermelilerdir. Daha önce de belirtildiği gibi, çocuk kötü muamelesi ve onun
türlerinin (fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal)
tanımları DSÖ ve ISPCAN’dan alınmıştır.
Kavramsal tanımlar, araştırmacılara veritabanı/arşivdeki var olan bir kaydın
Çİİ vakası olup olmadığına karar vermeleri için yeterli detay vermemektedir.
Bunu kolaylaştırmak için, araştırmacılara bir arşiv ya da veritabanını
incelediklerinde neye bakmaları gerektiğine rehberlik etmesi adına bir dizi
işleyiş tanımları geliştirilmiştir. Bu, işleyiş tanımlarının tam doğru olduğu
anlamına gelmese de, bu tanımlar ortak ülkeler arasında veri toplama
açısından ortak bir yol sağlamayı amaçlayan üzerinde karar kılınmış bir aracı
içerir.
Ayrıca bakınız "İşleyiş tanımları"

A2

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
Yorumlar:

Çocuk Kimlik Kodu
Çocuk için belirlenmiş özel kimlik
Kayıt ile ilgili bilgi
Zorunlu
Dizi
Nominal
9-haneli kod
Not: Etik nedenlerden dolayı, "Çocuk Kimlik Kodu" herhangi bir üçüncü şahıs
tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir olmamalı (araştırmacılar ve ulusal
koordinatörler harici). Aynı zamanda, bir kimlik kodu araştırmacıların aynı
çocuğu aynı olay için iki kez kaydetmesini önleyebilmesi ve kaydı tespit
edebilmesi için gereklidir.
Bunu önlemek için, çocuğun verilen doğum tarihi tek “kimlik”tir. Aşağıdaki
şekilde, kimliğin formülasyonu yapılabilir.
9 haneli kod, çocuğun “yeniden yapılandırılmış” doğum tarihini içerir.
(gg/aaa/yyy  a/yyy/a/gg/a)
−

−
−

A: doğum ayının 3. harfi [AA (harfler: OCAA, ŞUBB, MARR,
NİSS, MAYY, HAZZ, TEMM, AĞUU, EYLL, EKİİ, KASS,
ARA(LIK)K)]
YYYY: doğum yılının tersine döndürülmüş hali örn: 19922991
A: doğum ayının 2. Harfi [MM (harfler: OCAC, ŞUBU, MARA,
NİSİ, MAYA, HAZA, TEME, AĞUĞ, EYLY, EKİK, KASA,
ARA(LIK)K)]

26

−
−

GG: doğum günü (01-31 arası rakamlar)
A: Doğum ayının 1. harfi [MM (harfler: OCAO, ŞUBŞ, MARM,
NİSN, MAYM, HAZH, TEMT, AĞUA, EYLE, EKİE, KASK,
ARA(LIK)A)]
Örn: 1: 13 Ocak 1995 tarihinde doğmuş bir çocuk için
a. 1. hane doğum ayının 3. harfi (N)
b. 2.’den 5.’ye haneler: yılın tersine döndürülmüş hali (19955991)
c. 6. hali: ayın ikinci harfi (A)
d. 7. & 8. haneler: normal sırada tarih (13)
e. 9. hane: ayın 1. harfi (J)
Bu şekilde, çocuk için olan ID örneği (13 Ocak 1995 doğumlu çocuk için)
N5991A13J
Örnek 2: 24 Temmuz 1998 doğumlu çocuk için  L 8 9 9 1 U 2 4 J
Örnek 3: 12 Mart 2000 doğumlu çocuk için  R 0 0 0 2 A 1 2 M

A3

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
99
Yorumlar:

A4

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
99
Yorumlar:

Not 2: Vaka ve çocuk için ayrı kimlik numaraları olacak çünkü tek bir çocuk
için birden fazla vaka tespit edilebilir (istismara uğramış çocukları tanımlama
ile ilgilendiğimiz için, bu kötü muamelenin tekrarından kaçınma amaçlı bir
ölçümdür)
Bildirim Tarihi
Çocuğun birime ulaştığı ve kötü muamelenin kaydedildiği gün
Kayıt ile ilgili bilgi
Zorunlu
Tarih
Nominal
8 haneli kod
Belirtilmemiş
A. 8 haneli kod, kötü muamelenin bildirildiği tarih (gg/aa/yyyy)
Örnek: 01011995
Kayıt Tarihi
BECAN aktarım formuna araştırmacının vakayı kaydettiği tarih
Kayıt ile ilgili bilgi
Zorunlu
Tarih
Nominal
8 haneli kod
Belirtilmemiş
A. 8 haneli kod, BECAN aktarım formuna araştırmacının vakayı kaydettiği
tarih (gg/aa/yyyy).
Örnek: 01102010
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ID
B1

B. Çocuk ile ilgili
bilgiler
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
99
Yorumlar:

Değişkenlerin Sunumu
Çocuğun yaşı
Bildirimin yapıldığı tarihte çocuğun yaşı (yıl olarak)
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Dizi
Yıl olarak yaş
Belirtilmemiş
A. Bildirimin yapıldığı zamandaki yaşın yıl olarak gösterimi
B. “Çocuk” tanımı ile, bildirim tarihinde 18 yaşın altında olan her kişi
belirtilmektedir. (Çocuğun Hakları Sözleşmesine göre)
Ancak, BECAN CBSS için SADECE, 12 aylık bildirim süreci esnasında 11,13 ve
16 yaşındaki çocuk olguları aktarım için uygundur, diğer bir değişle
aşağıdaki yıllardan birinde doğmuş olan
2000 (2010 yılında 10 & 2011 yılında 11 yaşında olan çocuklar)
1998 (2010 yılında 12 & 2011 yılında 13 yaşında olan çocuklar)
1995 (2010 yılında 15 & 2011 yılında 16 yaşında olan çocuklar)
C. Bilgi aktarımı için çocukların 11, 13, 16 yaşlarında olması asgari
gerekliliktir. BECAN ortakları da 11-16 yaşları arasındaki çocuklar için bilgi
aktarımına karar verebilirler. Ancak, 11, 13 ve 16 yaşındaki çocuklar ile ilgili
olgular epidemiyolojik araştırma kapsamında toplanacak ilgili veriler ile
karşılaştırılabilir.

B2

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
99
Yorumlar:

B3

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
Etnik yapı
Özel bir etnik grup
99
Yorumlar:

Çocuğun cinsiyeti
Çocuğun cinsiyeti
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Erkek
Kız
Belirtilmemiş
Not: Çİİ izleme alanında, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım gereklidir.
Toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplamayı ayırt etme verilerin, kızların ve
erkeklerin farklı deneyimlerini yansıtmasını sağlaması açısından önemlidir
(örneğin, farklı türdeki istismarlara ilişkin farklı mağduriyet oranları)
Milliyet
Çocuğun milliyeti ve özel etnik grubu (uygulanabilirse)
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Dizi
Nominal
Değerler
[belirtilecek]
[belirtilecek; eğer uygulanabilir değilse, “NA” yazınız]
Belirtilmemiş
Not: Değişken veri toplanmasının ardından kapalı uçlu hale getirilecektir.
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B4

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
88
99
Yorumlar:

B5

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
88
99
Yorumlar:

B6

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1

Not: Çocuk Hakları Sözleşmesi, bazı grupların sosyal zedelenebilirliğinin
incelenmesi ve eğer çocuk bazı özel etnik gruplara ait ise, bunun
kaydedilmesini önermektedir.
Eğitim durumu
Çocuğun eğitim durumu
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Hiç okula gitmemiş
Okulu bırakmış
Okula gidiyor  sınıfı belirtin:
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
1. Hiç okula gitmiyor: çocuk hiç okula gitmemiş
2. Okulu bırakmış: çocuk belirli bir dönem okula gitmiş sonra okulu bırakmış
ya da, her yıl çocuk belirli bir dönem için okula gider sonra okulu bırakır
3. Okula gidiyor: bu durumda sınıf belirtilmelidir
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Çalışma durumu
Çocuğun çalışma durumu
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Çalışmıyor
Çalışıyor (ev iş/maaşsız)belirtiniz:
Çalışıyor (maaşlı iş)belirtiniz:
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (tümü uygun)
B. Değerlerin açıklaması
0. Çalışmıyor: (sadece okul ile ilgili çalışma yapan bir çocuk "çalışmıyor"
olarak kabul edilir)
1. Ev içi (ödeme yapılmayan) iş: çocuk ev işlerinden sorumludur ya da tarım
işlerinde aileye destek veriyordur (her ülkenin özelliklerine göre yasal
uygulamalar)
2. Maaşlı iş: çocuk, sokakta bir şeyler satmak gibi düzenli ve sürekli işlerde ya
da resmi olmayan alanlarda çalışır (her ülkenin özelliklerine göre yasal
olmayan uygulamalar)
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Eğitim ile ilgili sorunlar
Çocuğun bildirilen eğitim ve okul çevresi ile ilgili sorunları
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Öğrenme güçlüğü
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2
3
88
99
Yorumlar:

B7

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88
99
Yorumlar:

Özel eğitim sınıfı
Okul devamsızlığı
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Yok
1. Çocuğun bildirilen disleksi, disgrafi ve diğer konuşma ve dil bozuklukları
gibi öğrenme güçlükleri
2. Çocuğun, öğrenme güçlüğü, özel ihtiyaçlar ya da davranışsal sorunlar için
özel eğitim programına dâhil olması
3. Çocuğun okula düzensiz gitmesinin ve okulu asmasının bildirilmesi (ayda 5
günden fazla)
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Davranış ile ilgili sorunlar
Çocuğun bildirilen davranışsal sorunları
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Okulda sorunlar
Evde sorunlar
Şiddet davranışı
Zorbalık
Kendine zarar verici davranışlar
Kaçma davranışı
Olumsuz arkadaş çevresi
Uygunsuz cinsel davranış
Suça karışma
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Yok
1. Okulda sorunlar: okula gitmeyi reddetme, çeteye katılma gibi çocuğun
bildirilen okuldaki en az bir davranış sorunu
2. Evde sorunlar: saldırgan davranış gibi çocuğun bildirilen evdeki en az bir
davranış sorunu
3. Şiddet davranışı: çocuğun diğer çocuklara ya da yetişkinlere karşı
agresyon göstermesi ya da şiddet davranışında bulunması ya da toplumda
eşyalara zarar vermesinin bildirimi
4. Zorbalık: çocuğun zayıf çocuklara bir şey yaptırmak için onları sindirmeye
çalışmasının bildirimi (sözel, fiziksel ve/veya anti-sosyal –dışlama,
dedikodu ve sözel olmayan vücut dili- davranışlar ve eylemler)
5. Kendine zarar verici davranışlar: çocuğun intihar girişimi ya da fiziksel
yaralama ya da kesikler gibi bildirilen riski yüksek ya da yaşamı tehdit
edici davranışları
6. Kaçma davranışı: çocuğun bildirilen bir kerede en az bir gece boyunca
evden (ya da diğer yaşanan yerlerden) kaçması
7. Olumsuz arkadaş çevresi: çocuğun çete eylemleri, kundaklama ya da
madde kötüye kullanımı gibi riski yüksek arkadaş eylemlerine katılımının
bildirimi
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8. Yaşa uygun olmayan cinsel davranışlar: çocuğun bildirilen arkadaşları ya
da aile üyeleri ile yaşına uygun olmayan cinsel davranışlarda bulunması
9. Suça karışma: çocuğun bildirilen borçlanma, hapiste yatma ya da
gözaltına alınma öyküsü
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
B8

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
88
99
Yorumlar:

B9

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

Madde kötüye kullanımı sorunları
Çocuğun bildirilen madde kötüye kullanımı sorunları
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Madde kötüye kullanımı
Alkol kötüye kullanımı
Diğer maddeler
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (kabul edilen tümü)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Yok
1. Çocuğun haşhaş, marihuana, eroin, vb. gibi yasadışı maddeler ile ilgili
bildirilen bir sorunu
2. Çocuğun alkol kötüye kullanımı ile ilgili bildirilen bir sorunu
88 Diğer maddeler: Çocuğun reçetelenen ilaçlar ya da gevşeticiler gibi
herhangi bir türdeki bildirilen madde kötüye kullanım sorunu
99 Belirtilmemiş
Tanı konmuş engeller
Çocuğun teşhis edilmiş fiziksel, mental ya da gelişimsel engelleri
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Fiziksel engel
Görme, işitme, konuşma bozuklukları
Bilişsel işlevsellikte bozulma
Psikiyatrik bozukluk
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Yok
1. Fiziksel engel: Doğuştan ya da yaralanma ile sonuçlanan çocuğun
ortopedik, sinir-kas ve akciğer hastalıkları gibi bildirilen fiziksel
engellerinin olması YA DA çocuğun fiziksel/gelişimsel bozukluklarının
belirtilerine ya da tanısına sahip olması (otizm, felç, beyin felci ya da
öğrenme güçlüğü gibi)
2. Görme, işitme ya da konuşma bozuklukları: çocuktaki bildirilen görme,
işitme ya da konuşma bozuklukları YA DA görsel, işitsel ya da konuşma
bozulmalarının klinik olarak tanılanması
3. Bilişsel işlevsellikte bozulma: çocuğun genel bilişsel yetisinin ortalama
altında olması YA DA gelişimsel gecikme tanısının olması ya da çocuğun
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görünüşü ya da davranışlarından anlaşılan gelişimsel gecikme
4. Psikiyatrik hastalık: çocuğun bildirilen depresif ya da üzgün, umutsuz ya
da değersizlik duyguları gibi duygusal rahatsızlıkları YA DA anksiyete veya
depresif belirtisi ya da tanısının olması; Psikiyatrik hastalık: psikiyatrist
tarafından tanısı koyulan bir psikiyatrik hastalık (davranış bozuklukları,
anksiyete bozuklukları gibi)
88 Diğer: çocuğun süregelen fiziksel sağlık durumu (kronik hastalık, sık
hastaneye yatma gibi)
99 Belirtilmemiş

B10

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99

Not: Belirli özellikleri olan bazı grupların hassasiyeti ile ilgili verilerin, örneğin
bir çocuğu engeli varsa, incelenmesi ve kaydedilmesi Çocuk Hakları
Sözleşmesi tarafından, önerilmektedir
Telefon numarası
Çocuğa ulaşılabilecek kullanılan bir telefon numarası
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Belirtilmemiş (Temin edilmiş fakat kullanılmıyor- dosya/arşivde bulunmayan)

B11

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99

Adres
Çocuğun posta adresi
Çocuk ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Belirtilmemiş (Temin edilmiş fakat kullanılmıyor- dosya/arşivde bulunmayan)
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ID
C1

C. Olayla ilgili bilgi
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
99
Yorumlar:

C2

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
88
99
Yorumlar:

C3

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6

Değişkenlerin sunumu
Olayın tarihi
Olayın gerçekleştiği tarih
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Tarih
Nominal
Değerler
Tarih: 8 haneli kod
Uygulanamaz
Kesin değil
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
Tarih: 8 haneli kod (GG/AA/YYYY) Örnek: 01012010
1. Uygulanamaz: olayın gerçekleştiği belirli bir tarih olmadığı için
uygulanamaz (örneğin; ihmal ve diğer istismar türleri uzun süre zarfında
gerçekleşebilmektedir) .
2. Kesin değil: belirli bir olay vardır (“tetikleyici” olay) fakat olayın
gerçekleştiği kesin tarih kaydedilmemiştir.
99. Belirtilmemiş: mevcut bilgilerden belirli bir şiddet olayının var olup
olmadığı da kesin değildir.
Kötü muamelenin süresi
Kötü muamelenin bir ya da birden çok olaya tekabül edip etmediği ve onun
süresinin açıklanması
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Tek bir olay
Birden çok olay: Süresi:
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması:
1. Tek bir olay
2. Birden çok olay: süreyi (ay olarak) arşivdeki mevcut bilgiye göre belirtiniz
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Yönlendirildiği kaynak
Olayın sevk kaynağı
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Sosyal hizmetler
Tıp/Sağlık uzmanı/hizmetleri
Ruh sağlığı uzmanı/hizmetleri
Adli personel
Polis
Toplum kuruluşu
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7
8
9
10
11
12
13
88
99
Yorumlar:

Okul personeli
Çocuk- iddia edilen mağdur
Ebeveyn/Koruyucu ebeveyn/ Bakıcı
Akraba
Arkadaş/ komşu
İddia edilen fail
İsimsiz bildirimci
Diğer
Belirtilmemiş
A.Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
1. Sosyal hizmetler: hastanelerin sosyal hizmet birimleri, belediyelerin
sosyal hizmet birimleri, sosyal hizmet çalışanları, vb. sevkleri içerir.
2. Tıp/Sağlık uzmanı/hizmetleri: hastane- klinik temelli doktor ve
hemşireler ve halk sağlığı hemşirelerini içerir.
3. Ruh sağlığı uzmanları/hizmetleri: aile hizmet birimleri, ruhsal sağlık
hizmetleri (ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden harici) ve
okul/hastane/sosyal hizmet dışında çalışan özel ruh sağlığı
uzmanlarını (psikolog, sosyal hizmet, diğer terapistler) içerir.
4. Adli personel: savcı, vb.
5. Polis: belediye güçleri dâhil polis hizmetinin herhangi bir üyesi
6. Toplum kuruluşu: rekreasyon ve toplumsal faaliyet programı (spor
merkezi, vb.) yürüten herhangi bir birimi içerir: aile içi şiddet ya da
evsizler için barınaklar, ya da diğer toplumsal birim ya da hizmet
7. Okul personeli: herhangi bir okul personelini (öğretmen, müdür,
müdür yardımcısı, okul psikoloğu, vb.) içerir.
8. Çocuk- iddia edilen mağdur: çocuğun kendi kendini sevk etmesi
9. Ebeveyn/ üvey ebeveyn/ bakım veren: bildirilen çocuğa bakım veren
herhangi bir yetişkini içerir.
10. Akraba: ebeveynin dışında çocukla bağı olan herhangi bir akrabayı
içerir.
11. Arkadaş/komşu: çocuğun ya da ailenin herhangi bir komşusu ya da
arkadaşını içerir.
12. İddia edilen fail
13. İsimsiz bildirimci: bildirimi yapan kimliği belirsiz kişi
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Not: "İnsanların ve birimlerin istismar veya ihmal vakalarını sevk etmesi
üzerinden bilgi toplama, araştırmacıları ve yöneticilere aileler ve çocukla
çalışan hangi uzmanların ve birimlerin ne sayıda çocuk bildirdiğini öğrenmeyi
sağladığı için çok faydalıdır. Bu veriler aynı zamanda, tespit etme kapasitesini
geliştirme açısından özel eğitim gereksinimini; işbirliklerini ve bildirimi (sosyal
hizmetler, koruma birimleri ve polis arasında) kolaylaştırmak için anlaşma ve
protokollerin uygulanması gibi şekillendirme konularında bilgi sağlar. Ayrıca
bu bilgi, yetkililer (koruma birimleri ve polis) ile işbirliği yapan birim ağlarının
yapısı ve özelliklerini açıklar: geniş bir ağ, daha gelişmiş bir farkındalık
seviyesi ve yerel toplumdaki sosyal sorumluluktur."8

C4

Değişken:
Tanım:

Olay(lar) yeri
Olayın gerçekleştiği yer (tek bir olay için) ya da kötü muamelenin
gerçekleştiği yerler (cinsel istismar gibi çoklu olaylar için)

8

Child Europe, European Network of National Observatories on Childhood. (2008). Guidelines on Data
Collection and Monitoring Systems on Child Abuse - Series 1.
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C5

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
88
99

Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değişkenler
Ev/ Bakıcı ailenin yanı
Okulu çevresi
Tıbbi hizmet yeri
Ticari alan
Sokak, toplu taşıma ve halka açık yerler
Spor- atletizm/ dinlenme yeri
Çocuk bakım kurumu
Diğer yerler
Belirtilmemiş alan

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tümü)
Kötü muamelenin türü
Kötü muamelenin türü
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Fiziksel istismar
Cinsel istismar
Psikolojik istismar
İhmal
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tümü)
B. Değerlerin açıklaması
Not: Çİİ formları hakkında detaylı bilgi için, lütfen “kavramsal” ve
“İşlemsel” tanımlara bakınız.
1. Fiziksel istismar: çocuğun belirtilen fiziksel istismarın mağduru olup
olmaması
2. Psikolojik istismar: çocuğun belirtilen psikolojik istismarın mağduru olup
olmadığı
3. Cinsel istismar: çocuğun belirtilen cinsel istismarın mağduru olup
olmaması
4. İhmal: çocuğun belirtilen ihmalin mağduru olup olmaması
88 Diğer, ekonomik sömürü gibi
99 Belirtilmemiş
Not: Ekonomik sömürü, CBSS için alınan DSÖ-ISPCAN (2006) çocuk kötü
muamele tanımı Çİİ formunda ayrı olarak belirtilmemiştir. Bu tanımlara
göre, finansal sömürü “ihmal”in alt formudur.

C6

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:

Araştırmacılar için yönerge: Eğer, istismarın çoklu tiplerinde vakalar varsa,
aktarım formunun ilgili bölümünü kopyalayıp, her istismar için
kullanabilirsiniz.
Fiziksel İstismar Durumu
Çİİ ile ilgili fiziksel istismar raporunun inceleme sonucu
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="1"
Nümerik
Nominal
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Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

Değerler
Kanıtlanmış
Belirtilmiş
Kanıtlanmamış
Halen devam eden
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
1. Kanıtlanmış: Bir vaka, istismar ya da ihmalin gerçekleştiği yönünde bir
denge varsa kanıtlanmıştır. Terim bazı ülkelerde kullanılan “teyit edilmiş”
ya da “doğrulanmış” ile eşanlamlıdır.
2. Belirtilmiş: Kötü muameleyi kanıtlayacak kadar yeterli kanıt olmadığı
halde kötü muamelenin gerçekleştiği konusunda hiç bir şüphe yoksa vaka
belirtilmiştir.
3. Kanıtlanmamış: Çocuğun kötü muamele gördüğünü kanıtlayacak kadar
yeterli delil yoksa vaka kanıtlanmamıştır.
4. Halen devam eden: Birimin soruşturması devam etmekte ve kesin bir
sonuç bulunmamaktadır
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Not: Kanıtlanmış olma, kötü muamelenin polis/ avukat/ sosyal hizmet
uzmanı değerlendirmesi ardından doğrulandığı vakaları, bu durumun
olmadığı vakalardan ayırır. Çalışmanın bu bağlamında, bazı vakalarda önemli
bir ayrımı sağlayacak olan yeterli kanıtın olmadığı fakat göz ardı
edilemeyecek olan kötü muamele olgularını “şüpheli” seviyesi ile
sınıflandıran dört seviyeli bir sınıflandırma sistemi kullanılacaktır (Loo S K et.
al. (1999). Çocuk istismarı: sağlık bakım merkezlerinde raporlama ve
sınıflandırma. Kanada Kamu İşleri ve Hükümet Hizmetleri Bakanlığı)

C7

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Not 2: Eğer kurum vakanın kanıtlanmış olduğunu iddia ederse, vakayı
kanıtlanmış olarak kaydetmek gerekir. Eğer, mahkeme tam tersi karar
vermişse, istismar kanıtlanmamış olarak kaydedilmelidir. Tekrar etmek
gerekirse, sadece rapordan alınan bilgiler değerlendirmeye alınacaktır. Yasal
sisteme karşıt düşünceler için boş bir satır ekleyin. Ayrıca devam eden
soruşturma birim tarafından yürütülen soruşturmaya dayandırılmalıdır.
Fiziksel istismar türü
Bildirilen fiziksel istismarın belirlenmiş türü
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
İtme / tekmeleme / fırlatma
Sıkma / sarsma
Tokat atma / dayak
Kafaya vurma
Şaplak atma
Bir nesne ile vurma
"Pataklama/sopa çekme"
Boğma / boğazını sıkma/sıkıştırma
Yakma / Sıcak su dökme
Baharatlı/Acı yiyeceklere zorlama
Kilitleme
El-kol bağlama ya da bir şeye bağlama
Kulak çekme
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14
15
16
17
18
19
20
88
99
Yorumlar:

C8

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4

Isırma
Saç çekme
Çimdikleme
Çocuğu zor bir pozisyonda durmaya zorlama
Silah ya da bıçakla korkutma
Bıçaklama / silahla vurma
Sarsılmış bebek sendromu
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
1. İtme / tekmeleme / fırlatma
2. Giysilerden ya da vücudun bazı parçalarından zorla tutma ya da
sarsma
3. Tokat atma/ dayak
4. Elin arkası ya da parmakla kafaya vurma
5. Çıplak elle şaplak atma
6. Kalçaya ya da başka bir yere sopa, baston ya da kemer gibi
nesnelerle vurma
7. Bir nesne ya da yumrukla tekrar tekrar vurmak (“dövmek”)
8. Boğma ya da nefes almayı önleme (bir el veya yastık kullanılarak
nefes önlemek) veya el ile boğazı sıkma (veya başka bir şey)
9. Yakma, haşlama
10. Çocuğun ağzına acı biber, baharat sürme
11. Küçük bir yere ya da karanlık bir odaya kilitleme
12. Bağlama ya da ip ya da zincirle bağlama
13. Kulağı sertçe çekme
14. Isırma
15. Saç çekme
16. Sertçe çimdikleme
17. Ceza verme olarak çocuğa acı verici ya da çocuğu aşağılayıcı bir
pozisyonda tutmaya zorlama
18. Bıçak ya da silahla tehdit etme
19. Bıçaklama/ Ateş etme
20. Sarsılmış bebek sendromu (SBS)
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Not: İstemli olarak çocuğu yakma ya da çocuğa vurma gibi fiziksel saldırılar
ceza gibi görünmeyen bir şekilde olduğunda çocuğa işkence olarak
uygulanmıştır. Bu kategori ve bir diğer ilgili fiziksel cezalandırmanın ayrımı
ikincisinde istismar edici eylemin cezalandırma kapsamında, ceza içermesi ve
düzeltme amaçlı olmasıdır.
Fiziksel istismara bağlı yaralanma
Fiziksel istismar sonucu oluşan fiziksel yaralanmanın varlığı ve ciddiyetinin
değerlendirilmesi
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Ön şart  C5=”1”
Nümerik
Nominal
Değerler
Yaralanma yok
Az derecede
Orta derecede
Ağır derecede
Hayati tehlike düzeyinde
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99
Yorumlar:

C9

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
88
99
Yorumlar:

C10

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

Belirtilmemiş
A. (1,2 ve 3 arasından hepsi uygulanabilir)
B. Değerlerin anlatımı
1. Sakatlanma yok: açık bir yaralanma yok
2. Az derecede: küçük kesikler ve çürük gibi yüzeysel yaralanma
3. Orta Derecede: kırık ya da dikiş gibi Yetkin tedavi gerektiren yaralanma
4. Ağır derecede: iç kanama, delinmiş organ, kesilmiş damar gibi yoğun bir
tedavi/ameliyat içeren yaralanmalar
5. Hayati tehlike düzeyinde: ölüme sebebiyet verebilecek yaralanmalar
99. Belirtilmemiş
Fiziksel Yaralanma Türü
Çocukta süregelen ya da maruz kalınan yaralanmanın yapısı
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C8="1" YA DA "2" YA DA "3" YA DA "4"
Nümerik
Nominal
Değerler
Kırık
Burkulma/Çıkma
Kesik, ısırık, açık yara
Çürük
Yanık
Beyin sarsıntısı/hasarı
Organ yaralanması
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (hepsi kabul edilebilir)
Cinsel İstismar Durumu
İddia edilen cinsel istismar bildirimi hakkındaki değerlendirme sonucu
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="2"
Nümerik
Nominal
Değerler
Kanıtlanmış
Belirtilmiş
Kanıtlanmamış
Halen devam eden
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklanması
1. Gerçekleşmiş: belirtiler ihmal ya da kötü muameleyi işaret ediyorsa bu
durum gerçekleşmiş olarak dikkate alınır.
2. Belirtilmiş: eğer yeteri kadar gerçekleşmiş kötü muamele belirtisi yoksa
fakat bu şüphe varsa bu durum belirtilmiş olarak değerlendirilir.
3. Gerçekleşmemiş: Eğer ortada çocuğa kötü muamele olmadığını
gösterecek kadar belirti varsa bu durum gerçekleşmemiş olarak
değerlendirilir.
4. Devam eden: birimin inceleme süreci devam ediyor ve ortada kesin bir
sonuç
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
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C11

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
88
99
Yorumlar:

C12

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

Cinsel İstismar türleri
Bildirilmiş fiziksel istismar özellikleri
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="2"
Nümerik
Nominal
Değerler
Tam cinsel birleşme (tanımla: oral, anal, vajinal)
Cinsel ilişkiye teşebbüs (tanımla: oral, anal, vajinal)
Genital organlara dokunma/okşama (tanımla: dokunma)
Çocuğa yetişkin birinin genital organ teşhiri
Cinsel sömürü
Cinsel taciz
Röntgencilik
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (hepsi kabul edilebilir)
B. Değerlerin açıklaması
1. Tamamlanmış cinsel eylem oral, vajinal ya da anal etkiyi içerir
2. Teşebbüs edilmiş cinsel eylem oral, vajinal ya da anal etki teşebbüsünü
içerir
3. Genital organlara dokunma/okşama, genital organlara dokunma/okşama
eylemlerini içerir
4. Çocuğa genital organ teşhir eden yetişkin, genital organ teşhirini ve aynı
zamanda çocuğun genital organlarına bakmayı da içerir
5. Cinsel sömürü yetişkinlerin finansal çıkar ya da başka kazanımlarını
amaçlayan ve çocukların dâhil olduğu fuhuş ve pornografiyi içerir.
6. Cinsel taciz cinsellikle alakalı dili teşebbüs, cesaretlendirme ya da tavsiyeyi
içerir. Örneğin: cinsel konularda istememesine rağmen çocukla konuşarak
ya da onun hakkında cinsel bir şeyler yazarak ya da ona seks videoları
izleterek ya da bir dergiden ya da bilgisayardan cinsel fotoğraflar
göstererek onu mutsuz etmek.
7. Röntgencilik suç işleyenin cinsel zevki için çocuğun seks videosu çekilmesi
ya da çocuğun tek başına ya da başka insanlarla seksüel davranışlarda
bulunurken fotoğrafının çekilmesi gibi bazı pornografik eylemlerde
bulunması için teşvik edilmesini içerir.
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Not: Eğer 1,2,3 seçildiyse uygun olanları belirterek tanımlayın.
Psikolojik İstismar Durumu
İddia edilen psikolojik / duygusal istismar raporu ile ilgili soruşturma sonucu
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="3"
Nümerik
Nominal
Değerler
Kanıtlanmış
Belirtilmiş
Kanıtlanmamış
Halen devam eden
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
1. Kanıtlanmış: Bir vaka, istismar ya da ihmalin gerçekleştiği yönünde
bir denge varsa kanıtlanmıştır. Terim bazı ülkelerde kullanılan “teyit
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2.

3.
4.

edilmiş” ya da “doğrulanmış” ile eşanlamlıdır.
Belirtilmiş: Kötü muameleyi kanıtlayacak kadar yeterli kanıt
olmadığı halde kötü muamelenin gerçekleştiği konusunda hiç bir
şüphe yoksa vaka belirtilmiştir.
Kanıtlanmamış: Eğer vaka, çocuğun kötü muamele gördüğünü
kanıtlayacak kadar yeterli delil yoksa kanıtlanmamıştır.
Devam eden: Birimin soruşturması devam etmekte ve kesin bir
sonuç bulunmamaktadır

88 Diğer
99 Belirtilmemiş

C13

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
88
99
Yorumlar:

9

Psikolojik İstismar Türü
Bildirilen fiziksel istismarın türünün belirlenmesi
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="3"
Nümerik
Nominal
Değerler
Sözlü taciz ile reddetme
Yalnız bırakma
Görmezden gelme
Kötü davranma
Sömürme
Tehdit edip korkutma
Aile içi şiddete tanıklık etme
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (tümü Kabul edilebilir)
9
B.Değerlerin açıklaması
1. Reddetme: Sürekli eleştiri yapma, isim takma, çocuğa çirkin olduğunu
söyleme, çocuğa bağırma ya da küfretme, çocuğa karşı “aptal”, “geri
zekâlı” gibi aşağılayıcı sözleri sık kullanma, küçümseyici şakalar yapma,
sözel aşağılama, çocuğun vücudu ya da kilosu ile dalga geçme, çocuğun
karşı cinsiyette doğmamış olmasından pişmanlık duyduğu belirtme,
kucaklama ve sevgi ifadelerinden kaçınma, fiziksel olarak terk etme,
çocuğu aile faaliyetlerinden mahrum bırakma, ergenlikte olmasına
rağmen çocukmuş gibi davranma, çocuğu aileden uzaklaştırma, gence
kendi seçimlerini yapmasında fırsat tanımama gibi yöntemlerle çocuğu ve
ihtiyaçlarını bir kenara koyma.
2. Yalnız bırakma: Çocuğu odada uzun bir süre yalnız bırakma, aileden
uzakta tutma, çocuğun arkadaşı olmasına, diğer çocuklarla iletişime
geçmesine izin vermeme, eğer boşanılmışsa diğer bakım veren kişilerden
çocuğu uzak tutma, sosyal iletişimden geri çekilme karşılığında çocuğu
ödüllendirme, çocuğun görünüşünü ve davranışlarını akranlarından
farklılaştırma, aşırı bir şekilde ders çalışma ya da ev işleri yapma
konusunda ısrar etme, gencin ev dışındaki aktivitelere katılmasını
engelleme, partiler, okul gezileri, okul sonrası aktiviteler (spor,
arkadaşlarla buluşma vb.) gibi normal sosyal deneyimlere katılmasına izin
vermeyerek cezalandırma gibi yöntemlerle çocuğu aile ve arkadaşlarından
uzak tutma.
3. Görmezden gelme: Çocuğa cevap vermeme ya da onunla iletişe
geçmeme, yani çocuğu sosyal davranışlarına anında cevap vermeme,
çocuğu evladı olarak kabul etmeme, gereken sağlık bakımını reddetme,

Barriere, D. Child Abuse Effects (website). http://www.child-abuse-effects.com/types-of-emotional-abuse.html
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gereken diş sağlığı bakımını reddetme, çocukla günlük aktivitelerde
bulunmamak, çocuğu korumada yetersizlik, çocuğun yaşamındaki önemli
olayları önemsememek, okul yaşamına ilgisiz kalmak gibi, çocuğu
ilgilendikleri ve yaptıklarını konuşmayı reddetme, çocuğun olmadığı tatil
planları yapma.
4. Kötü davranma: Çocuğu yasal olmayan eylemlerde bulunmaya teşvik
etme ya da zorbalık ve taciz etmek için çocuğu ödüllendirerek ona zarar
verici eylemlere özendirme, ırkçılık ve etnik ayrımcılığı öğretme, spor
aktivitelerinde şiddete özendirme, cinsel eylemlerde bulunmak için uygun
olmayan özendirme, Çocuğu yalan söylemesi ve çalma davranışı için
ödüllendirme, madde kullanımı ve cinsel eyleme özendirme, çocuğa
uyuşturucu, alkol ve diğer yasal olmayan maddeler temin etme,
uyuşturucu satmak gibi yasal olmayan eylemlere teşvik etme ve fuhuşu
öğretme ve teşvik etme
5. Sömürü: O yaştaki bir çocuğun kaldıramayacağı ölçüde sorumluluk
yüklemek, örneğin çocuğun belli bir gelişimsel seviyeye ulaşamaması
halinde ağlamamasını, kızmamasını beklemek gibi, çocuğun anne-babaya
“bakıcılık” yapmasını beklemek, çocuğun kardeşlerinin bakımını
üstlenmesini beklemek, kardeşlerinin yanlış davranışları yüzünden
suçlanmak, evle ilgili işlerde makul olmayan sorumluluklar ve çocuğun
aileyi maddi olarak desteklemesini bekleme. Ayrıca, çocuğu pornografiye
dâhil olmaya teşvik ederek ondan faydalanmak ve cinsel sömürüye dâhil
olmak zorunda bırakmak.
6. Tehdit edip korkutma: Çocuğu sürekli tehdit edip ya da caydırıcı
davranışlarda bulunup dehşete düşürmek. Bu davranışlar çocukla aşırı
dalga geçme, bağırma ve korkutma, çocuğun davranışlarına aşırı ve
tahmin edilemeyen tepkiler verme, aşırı sözlü korkutma, öfkelenme,
ard arda sözde şefkat gösterme, terk etmekle korkutma, ev sevdiği eşyaya
zarar vermekle korkutma, sahip olduğu evcil hayvana zarar vermekle
korkutma, çocuğu hayvanlara yapılan insanlık dışı muameleleri izlemeye
zorlamak, çocuktan tutarsız taleplerde bulunma, tutarsız duygular
sergileme, “oyunun kuralları”nı değiştirme, çocuğun evlatlık olduğuna,
onların olmadığına dair korkutma, insanların önünde çocukla dalga
geçme, arkadaşlarına karşı çocuğa oldukça utandıracak şekilde ifşa
etmekle korkutma ve ocuğu evden kovmakla tehdit etme.
7. Aile içi şiddete tanıklık etme: Bu, çocuğun ya da gencin şiddeti
gözlemlemesi, duyması ya da evde şiddetin yaşandığını bilmeye tanıklık
etmeyi içerir. Çocuk aile içi şiddete maruz kaldığı zaman, sıklıkla annebabasının/bakıcısının tepkilerinden korkar ve yetişkinlerin ruh hallerinden
beklentiye girdiği sabit bir hal alır, kardeşlerini korumak için onlara göz
kulak olur, uykusuzluk sorunu yaşar, aile üyelerine yapılan saldırıları takip
eder ve evde olan olaylarla ilgili yalan söylemeye zorlanır ve evdeki
kardeşlerini ya da şiddete maruz kalmış bakıcısını korumaya çalışırken
zarar görebilir.
88 Diğer
99 Belirtilmemiş

C14

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:

Not: Duygusal kötü muamele belgeleme açısından zor bir kategoridir, çünkü
çoğu zaman belirli bir olayı ya da görülebilir bir yaralanmayı içermez. Ayrıca,
duygusal kötü muamelenin etkileri çoğunlukla ciddi olmakla birlikte, zaman
içinde belirgin hal gelmektedir (bilişsel bozulma, sosyal ve duygusal gelişim
gibi). BU çalışmanın önceki 12 yıllık süreyi kapsadığı göz önüne alındığında,
olası duygusal istismar etkileri belirgin olmayacaktır.
İhmal durumu
İddia edilen ihmal hakkındaki inceleme sonu
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="4"
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Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

C15

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88
99
Yorumlar:

Nümerik
Nominal
Değerler
Kanıtlanmış
Belirtilmiş
Kanıtlanmamış
Halen devam eden
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
1. Kanıtlanmış: Bir vaka, istismar ya da ihmalin gerçekleştiği yönünde
bir denge varsa kanıtlanmıştır. Terim bazı ülkelerde kullanılan “teyit
edilmiş” ya da “doğrulanmış” ile eşanlamlıdır.
2. Belirtilmiş: Kötü muameleyi kanıtlayacak kadar yeterli kanıt
olmadığı halde kötü muamelenin gerçekleştiği konusunda hiç bir
şüphe yoksa vaka gösterilmiştir.
3. Kanıtlanmamış: Eğer vaka, çocuğun kötü muamele gördüğünü
kanıtlayacak kadar yeterli delil yoksa kanıtlanmamıştır.
4. Halen devam eden: Birimin soruşturması devam etmekte ve kesin
bir sonuç bulunmamaktadır
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
İhmal türleri
Bildirilen ihmalin türünün belirlenmesi
Olayla ilgili bilgi
Durumsal: Önkoşul  C5="4"
Nümerik
Nominal
Değerler
Fiziksel ihmal
Tıbbi ihmal
Eğitim ihmali
Maddi sömürü
Fiziksel zararlardan koruma ve gözetmede eksiklik
Cinsel istismardan koruma ve gözetmede eksiklik
Ruhsal sağlık sorunlarının tedavisinin sağlanmasından eksiklik
Uygun olmayan/suçla ilgili davranışlara izin verme
Velayetin reddi/bırakılması
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (tümü Kabul edilebilir)
B.Değerlerin açıklaması 10
1. Fiziksel ihmal: bakım verenin bakım ve uygun ilgiyi göstermesindeki
eksiklik nedeniyle fiziksel zarar yaşaması ve olası fiziksel zarar riskini
taşıması. Fiziksel ihmal, yetersiz beslenme/giysi/hijyen (düzenli banyo,
temiz saç ve diş bakımı) ve/veya tehlikeli yaşam koşullarını kapsar. Bakım
verenin bu durumdan en azından kısmen sorumlu olduğunun kanıtı ya da
şüphesi olmalıdır.
2. Tıbbi ihmal: çocuğun iyileşmesi için tıbbi tedaviye ya da zararın ya da
çektiği acının hafifletilmesine ya da önlenmesine ihtiyaç vardır ve çocuğa
bakım veren kişi, tedaviyi sağlamaz ya da tedaviye onay vermeyi reddeder

10
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ya da onay veremez durumdadır.
3. Eğitim ihmali: bakım veren kişi bilinçli bir şekilde okulu kronik olarak
asmaya izin verir (ayda birçok gün), okula kaydını yaptıramaz ya da
çocuğu evde tutar.
4. Maddi sömürü: kazanç sağlamak için çocuğun yasadışı faaliyetlere
karışmasını zorlamaması ya da çocuğun varlıklarını çocuğun ihtiyaçları
harici kullanmak anlamına gelir.
5. Fiziksel zarara yol açan olaylardan koruma ya da gözetmedeki yetersizlik:
çocuk, bakım verenin gözetim ve koruma eksikliği nedeniyle önemli
fiziksel zarar riski taşımakta ya da zarar görmektedir. Korumadaki
yetersizlik, bakım verenin hareketleri sonucu çocuğun zarar gördüğü
durumları içermektedir (sarhoş bir şekilde çocuk arabadayken araba
kullanmak, çocukla birlikteyken tehlikeli adli olaylara karışmak, vb.)
6. Cinsel istismara yol açan olaylardan koruma ya da gözetmedeki
yetersizlik: çocuğun cinsel saldırı ya da cinsel sömürü riski taşıdığı ya da
yaşadığı durumlar ve bakım verenin cinsel saldırı ihtimalini bildiği ya da
bilmesi gerektiği durumlarda çocuğu yeteri kadar korumamasıdır.
7. Ruhsal, duygusal ya da gelişimsel sorun tedavisini sağlamada yetersizlik:
çocuk ciddi kaygı, depresyon, geri çekilme, kendine zarar verici ya da
agresif davranışlarla kendini gösteren duygusal sıkıntılar çekme riski
taşımakta ya da çocuğun gelişimsel durumu çocuğun gelişimini olumsuz
etkilemektedir. Çocuğa bakım veren kişi, çocuğun bu zararları iyileştirici,
önleyici, hafifletici tedaviye ulaşmasını sağlamamakta, reddetmektedir ya
da sağlayamaz durumdadır. Bu kategori, bebek gelişimindeki organik
olmayan yetersizlikleri tedavi etme gibi öğrenme ve davranış sorunları
gibi okulla ilgili sorunların tedavisine ulaşmayı sağlamadaki başarısızlıkları
da içerir
8. Uyumsuz/suçlu davranışa izin verme: çocuk, bakım verenin
cesaretlendirmesi ya da çocuğun gözetimdeki yetersizliği nedeni ile bir
suça karışmıştır. Alternatif olarak, birim ve tedavi tekrarlamayı önleme
açısından gereklidir ve bakım veren birime ya da tedaviye ulaşmayı
sağlamamış, tedaviye onay vermeyi reddetmiş ya da onay veremez
durumda olabilir. Bu ihmal türünde, hem tedaviyi sağlamada hem de
gözetimde başarısızlık açısından bir örtüşme olabilir. Eğer, durum hem
adli bir eylem hem de çocuğa zarar verici ya da kanıtlanmış zarar riski
taşıyan bir haldeyse, iki kötü muamele türü de kapsanmalıdır.
9. Velayetin reddedilmesi/ bırakılması: çocuğun bakım vereni ölmüş ya da
vesayet haklarını gerçekleştiremeyecek durumdadır ve bakım ve vesayet
için gerekli hükümleri veremez ya da çocuk bir yerleştirme birimindedir ve
bakım veren kişi velayet hakkını reddeder ya da alamaz durumdadır.
88 Diğer
99 Belirtilmemiş

C16

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1

Not: Çocuk ihmali, bakım verenin koruma ya da bakım vermedeki
başarısızlıkları nedeniyle çocukların zarar gördüğü ya da güvenliklerinin ya da
gelişimlerinin tehlikeye girdiği durumları içerir. Olay özellikli olan istismardan
farklı olarak, ihmal genelde belirli olaylar olarak tanımlanamayacak kronik
durumları içerir.
İddia edilen vakanın değerlendirmesi
Kaynak ya da kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanan, iddia edilen
vakanın değerlendirmesi
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Tıp/Sağlık hizmetler,
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2
3
4
5
6
88
99

Ruh sağlığı hizmetleri
Eğitim hizmetleri
Sosyal hizmetler
Polis
Yasal/Hukuki hizmetler
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması

C17

Yorumlar
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
88
99
Yorumlar

C18

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
88
99
Yorumlar:

Kötü muamelenin doğrulanması
Kötü muamelenin gerçekleştiğine dair onay kaydı
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Tıp/Sağlık hizmetler
Ruh sağlığı hizmetleri
Eğitim hizmetleri
Sosyal hizmetler
Polis
Yasal/Hukuki hizmetler
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
Yapılan Yasal İşlem
Çİİ bildirimini takiben yapılan yasal işlem
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Uygulanan yasal bir işlem yok
Sosyal hizmet/polis değerlendiriyor- Dava açılmadı
Acil koruma önlemleri alındı
Mahkeme kararıyla mağduru korumak için yasal işlem
Anne-babanın haklarını kaldırmak için uygulanan yasal işlem
İstismarcıya dava açmak için uygulanan yasal işlem/polis müdahalesi
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
0. Uygulanan yasal bir işlem yok
1. Sosyal hizmet/polisin mahkeme katılımı olmadan vakayı değerlendirme
süreci
2. Acil koruma önlemlerinin uygulanması
3. Mağduru koruma amaçlı mahkeme tarafından uygulanan yasal işlem
4. Çocuğun ailesinin haklarının/sorumluluklarının kaldırılması için uygulanan
yasal işlem
5. Polis/ istismarcının soruşturulması için uygulanan yasal işlem
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Not: Değişkenlerin değerleri her ülkenin özelliklerine göre ayarlanmalıdır.
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C19

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

C20

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
88
99
Yorumlar:

Bakım Planı
Çocuk için bakım planı
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Çocuk müdahale olmaksızın ailede kalır
Planlı bir müdahale ile çocuk ailede kalıyor
Çocuk aile evinden alınmış (ebeveyn işbirliğiyle)
Mahkeme kararı ile çocuk aile evinden alınmış
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
1. Müdahalesiz çocuk aile ile kalıyor
2. Planlı bir müdahale ile çocuk ailede kalıyor
3.Ebeveyn işbirliği ile çocuk aile evinden alınmıştır (sosyal hizmetler/ebeveyn
kabulü)
4. Mahkeme kararı ile çocuk aile evinden alınmıştır (sosyal hizmetler
tarafından ebeveyn işbirliği olmaksızın uygulanmıştır)
88 Diğer
99 Belirtilmemiş
Not: Değişkenlerin değerleri her ülkenin özelliklerine göre ayarlanmalıdır
Ev Dışı Yerleştirme
Ev dışı yerleştirmelerin kararlaştırılması
Olayla ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Ev dışı yerleştirme yok
Bireysel bakıcı olmadan Çocuk Esirgeme Kurumu
Ebeveyn ve çocuğun birlikte anne/çocuk sığınma evinde kalması
Akrabalar/ geniş aile ile akraba bakımı
Gönüllü/ücretli vesayet altında bakım
Ailenin kabulü ya da mahkeme kararı ile evlat edinme
İstismarcı aile evini terk etmiştir
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
Not: Değişkenlerin değerleri her ülkenin özelliklerine göre ayarlanmalıdır

ID
D1

D. Fail(ler)le ilgili
bilgi
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1

Değişkenlerin Sunumu
Faillerin sayısı
Kaç failin olaya dâhil olduğu
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Derece
Değerler
1
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2
3
4
88
99
Yorumlar:

D2

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
99
Yorumlar:

2
3
4 ya da daha fazla
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Birden fazla failin olduğu durumlarda, lütfen aşağıdaki bilgileri (D2-D15)
2 kişiye kadar kaydedin ve 3. ve 4. vb. kişiler için bu işlemi tekrarlayın.
Fail/ İddia edilen Fail
İnceleme sonrası fail için verilen karar
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Fail
İddia edilen fail
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması:
1. Fail: "Çocuk istismar ve ihmali faili” terimi, ebeveyn ve diğer bakım
verenler (akrabalar, çocuk bakıcıları, üvey anne-baba gibi) ve diğerleri gibi
(tanıdıklar ve yabancılar gibi) çocuğa zarar veren kişi ( yasal otoriteleri
tarafından kanıtlanmış istismar raporu)
2. İddia edilen fail: "İddia edilen fail” terimi, yasal otoritelerin incelemeleri
sonrası çocuğa kötü muamele ettiğinden şüphelenilen kişi ya da kişiler
99. Belirtilmemiş

D3

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
99

Cinsiyet
Failin cinsiyeti
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Erkek
Kadın
Belirtilmemiş

D4

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
99

Yaş
Bildirimin yapıldığı gün yıl olarak failin yaşı
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Derece
Yaş (yıl olarak)
Belirtilmiş

Yorumlar:
D5

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:

Not: Lütfen, bildirim tarihindeki yaşı kaydediniz.
Milliyet
Failin milliyeti ve özel etnik grubu
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
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Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
Etnik yapı:
Özel etnik grup
99
Yorumlar:

D6

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
88
99
Yorumlar:

Dizi
Nominal
Değerler
[Belirlenecek ]
[Belirlenecek] eğer Kabul edilemez ise “NA” yazınız
Belirtilmemiş
Not: Veri toplanması sonrası değişken kapalı uçlu hale getirilecektir.

Eğitim seviyesi
Failin eğitim seviyesi
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Ordinal
Değerler
Okula gitmemiş
İlkokul
Ortaokul
Lise
Meslek Lisesi
Üniversite
Yüksek lisans-doktora
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Eğer vaka dosyasında bu belirtildiyse, seçilmiş değerin yanına
“tamamlanmadı” diye not alın.

D7

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
88
99

Çalışma durumu
Failin çalışma durumu
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli
Diğer
Belirtilmemiş

D8

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5

Medeni durumu
Failin medeni durumu
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Bekâr
Evli
Birlikte yaşıyor
Ayrı
Boşanmış
Dul
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88
99
D9

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
88
99
Yorumlar:

Diğer
Belirtilmemiş
Failin çocukla ilişkisi
Failin çocuk-mağdurla ilişkisi
Failli ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Anne
Baba
Üvey anne
Üvey baba
Öz kardeş
Kısmi/yarı kardeş
Üvey kardeş
Anneanne/Babaanne/Dede
Diğer kan bağı olan kişi: Belirtiniz: ___________
Kayınpeder/kayınvalide
Bakıcı anne-baba
Kurumda bakım veren kişi
Sağlık bakımı veren kişi
Anne ya da babanın eşi
Sevgili
Oda arkadaşı
İşle ilgili bir kişi
Komşu
Arkadaş
Resmi/yasal yetkili
Yabancı
Çocuk bakıcısı
Okul öğretmeni
Okul dışı öğretmen/ Koç (okul dışı aktiviteler)
Aile dostu
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Failin kimliği yanına failler için istismar türünü belirleyiniz (tüm istismar
türlerini, yani fiziksel, cinsel, psikolojik, ihmali yazınız)
Not: Veri toplanmasının kalitesini arttırmak ve çocuk istismarını izlemek için
fail ve çocuk arasındaki ilişki hakkında bilgi toplamak önemlidir.
Ayrıca mağdur ve fail arasındaki bağlantıyı muhafaza etmek, olayların doğru
temsili ile yeterli koruyucu ve önleyici önlemlerin alınması için önemlidir.
Akranlar tarafından zorbalık ya da kardeşler arası şiddet vakalarının sayısı
arttığı göz önüne alındığında, bir yetişkinin agresif davranışı sebebiyle
küçüklere karşı olan şiddet vakaları ile gençler tarafından akranlarına ve
11
çocuklara karşı olan şiddet vakalarının ayrıştırılması önem taşımaktadır.

D10

Değişken:
Tanım:
Kategori:

Madde kötüye kullanım geçmişi
Failin bildirilen madde kötüye kullanım sorunları
Fail ile ilgili bilgi

11

Child Europe, European Network of National Observatories on Childhood. (2008). Guidelines on
Data Collection and Monitoring Systems on Child Abuse - Series 1.
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Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
88
99
Yorumlar:

D11

D12

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
88
99

Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Madde kötüye kullanımı
Alkol kötüye kullanımı
Diğer maddeler
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Yok
1. Failin yasadışı madde kötüye kullanım sorunu olduğu bildirilmiştir.
2. Failin alkol kötüye kullanım sorunu olduğu bildirilmiştir.
88. Diğer maddelerin kötüye kullanımı: failin reçetelenmiş ilaç gibi diğer
maddelerin kötüye kullanımı ile sorunu olduğu bildirilmiştir.
99. Belirtilmemiş
Fiziksel/zihinsel-ruhsal bozukluklar
Failin fiziksel ya da zihinsel-ruhsal bozukluk tanıları
Fail ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Fiziksel engel
Psikiyatrik bozukluk
Bilişsel işlevlerde bozulma
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
0. Fiziksel ya da zihinsel- ruhsal bozukluk öyküsünün olmaması
1.
Fiziksel engel: failin doğuştan ya da bir yaralanmanın sonucu olarak
bir fiziksel engeli olduğunu bildirmesi
2.
Psikiyatrik bozukluk: failin psikiyatrist tarafından konulan bir
psikiyatrik hastalık tanısın olması (aşırı derecede kaygılı ya da depresif
olma tanısı)
3.
Bilişsel işlevlerde bozulma: failin bilişsel gelişimsel bozukluk
tanısının olması
88. Diğer
99. Belirtilmemiş

Değişken:
Tanım:

Mağduriyet/istismar geçmişi
Failin çocukluğu ya da yetişkinliği sırasında raporlanmış mağduriyetinin
olması
Fail ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var, çocukluğunda fiziksel istismar mağduru
Var, çocukluğunda psikolojik istismar mağduru
Var, çocukluğunda cinsel istismar mağduru

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
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4
5
6
7
8
88
99

D13

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
88
99
Yorumlar:

D14

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99

Var, çocukluğunda ihmal mağduru
Çocukluğunda yetiştirme yurdunda yaşamış
Var, yetişkinliğinde fiziksel istismar mağduru
Var, yetişkinliğinde psikolojik istismar mağduru
Var, yetişkinliğinde cinsel istismar mağduru
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
Önceki benzer suç iddiaları
Failin önceki benzer suç iddiaları ile ilgili geçmişi
Fail ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Çocuk fiziksel istismarı
Çocuk psikolojik istismarı
Çocuk cinsel istismarı
Çocuk ihmali
Yetişkin fiziksel istismarı
Yetişkin psikolojik istismarı
Yetişkin cinsel istismarı
Kendine zarar veren davranış
Suça karışma
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Yok
1. Çocuk fiziksel istismarı
2. Çocuk psikolojik istismarı
3. Çocuk cinsel istismarı
4. Çocuk ihmali
5. Yetişkin fiziksel istismarı (yaşlı, diğer yetişkinler, vb.)
6. Yetişkin psikolojik istismarı (yaşlı, diğer yetişkinler, vb)
7. Yetişkin cinsel istismarı (yaşlı, diğer yetişkinler, vb.)
8. Kendine zarar veren davranış
9. Suça karışma: failin kefalet ya da hapis geçmişinin olması
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Not: çoklu istismar türleri için formda fazladan sayfa gerekebilir
Telefon numarası
Failin telefon numarası
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Belirtilmemiş
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D15

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99

Adres
Failin posta adresi
Faille ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Belirtilmemiş
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ID
E1

E. bakım veren(ler)
ile ilgili bilgi
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
88
99
Yorumlar:

E2

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

E3

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7

Değişkenlerin sunumu
Bakım veren ve Fail
Eğer bakım veren(ler) fail(ler)/iddia edilen failden farklı kişiler ise
Bakım veren ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Aynı kişi(ler)
Farklı kişi(ler)
Diğer, belirtiniz:
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
0. Aynı kişi(ler): bütün bakım verenler faildir
1. Farklı kişi(ler): bakım veren kişilerden hiçbiri fail değildir
88 Diğer, açıklayınız: bir bakım verenin fail olduğunu, ikinci bakım verenin ise
fail olmadığı durumlarda, lütfen açıklayınız (bakım verenler: anne ve baba,
fail: baba, vb.) bazı durumlarda, fail olmayan bakım veren ile ilgili
bilgilerin “Bölüm E"ye aktarılması gerekir.
99 Belirtilmemiş
Bakım verenlerin sayısı
Çocuğun bakımına dâhil olan bakım veren kişilerin sayısı
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal: Ön koşul E1="1"
Nümerik
Derece
Değerler
1
2
3
4 ya da daha fazla
Diğer
Belirtilmemiş
A. E3-E16 değişkenleri SADECE bakım verenin fail/iddia edilen failden farklı
kişiler olduğu durumlarda doldurulmalıdır.
B. Birden fazla bakım verenin olduğu durumlarda, lütfen E3-E16
değişkenlerini 2 kişiye kadar doldurun.
Bakım verenin çocukla ilişkisi
Bakım verenin çocuk mağdurla ilişkisi
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Anne
Baba
Üvey anne
Üvey baba
Anneanne/Babaanne
Dede
Kardeş
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8
9
10
11
12
13
14
88
99
E4

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
88
99
Yorumlar:

E5

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:

Üvey kardeş
Diğer kan bağı olan kişi: Belirtiniz: ___________
Kayınpeder/kayınvalide
Üvey anne:
Üvey baba:
Kurumdaki bakım veren kişi
Anne ya da babanın eşi
Diğer ilişkiler
Belirtilmemiş
Velayet türü
Velayetin türü
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Ebeveyn
Yasal vasi
Üvey anne/baba
Bakıcı anne/baba
Bakıcı
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması/ İşlemsel tanımlar
1. Ebeveyn: çocuğun babası olan eden, çocuğu doğuran ya da besleyen ya
da büyüten kişi; anne ya da baba (biyolojik)
2. Yasal vasi: küçük çocuğun ya da yetkin olmayan yetişkinin bakımını almak
için gönüllü olan ya da mahkeme tarafından atanan kişi ya da kurum yasal
vasidir.
3. Üvey baba: bir ebeveynin ölümü, yeniden evlenmesi ya da evlat edinme
nedeniyle ebeveyn rolünü üstlenen yetişkindir.
biyolojik ebeveynlerinin çocuğa bakım
4. Koruyucu/bakıcı ebeveyn:
verememesi nedeniyle, geçici ev sağlayan devlet tarafından lisanslı
herhangi bir kişi Bu hizmetler, tazminat ile ya da tazminat olmaksızın
sağlanabilir ve çocuğun ve koruyucu ailenin şartlarına bağlı olarak aylar ve
hatta yıllarca devam edebilir.
5. Bakıcı: Biyolojik ya da evlat edinen ebeveyn ya da yasal vasi çocuğu
bırakmıştır ve bu terim ile ailesel yetkiyi sağlayan kişi kastedilmiştir
(büyükbaba gibi aile üyesi ya da dadı gibi diğer ücret ya da gönüllülük
temelli kişiler)
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Not: Çocuğun ebeveyni, vasisi, üvey ebeveyni, özel ya da devlet
huzurevindeki bir çalışan, birim ya da kurum ya da diğer bir kişi çocuk yasası
kapsamında yasal olarak; ya da çocuk günlük bakımı, aile günlük bakımı ya da
grup günlük bakımını içeren merkez bazlı ev dışı bakım veren bölüm çalışanı
çocuğun bakımından sorumludur.
Cinsiyet
Bakım verenin cinsiyeti
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
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Kod değerleri:
1
2
99
E6

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
99
Yorumlar:

E7

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
Etnik yapı:
Özel etnik grup
99
Yorumlar:

E8

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
88
99
Yorumlar:

E9

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:

Değerler
Erkek
Kadın
Belirtilmemiş
Yaş
Bakım verenin bildirimin yapıldığı tarihteki yıl olarak yaşı
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul l E1="1"
Nümerik
Derece
Yaş (yıl olarak)
Belirtilmemiş
Not: Lütfen, bildirim tarihindeki yaşı kaydediniz.
Milliyet/Uyruk
Bakım verenin milliyeti ve özel etnik grubu
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Dizi
Nominal
Değerler
[Belirlenecek ]
[Belirlenecek] eğer Kabul edilemez ise “NA” yazınız
Belirtilmemiş
Not: Veri toplanması sonrası değişken kapalı uçlu hale getirilecektir.
Eğitim seviyesi
Bakım verenin eğitim seviyesi
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Ordinal
Değerler
Okula gitmemiş
İlkokul
Ortaokul
Lise
Teknik okul
Üniversite
Lisansüstü eğitim
Diğer
Belirtilmemiş
Not: Eğer vaka dosyasında bu belirtildiyse, seçilmiş değerin yanına
“tamamlanmadı” diye not alın.
Çalışma durumu
Bakım verenin çalışma durumu
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
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1
2
3
88
99
E10

E11

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
88
99

Medeni durum
Bakım verenin medeni durumu
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Bekâr
Evli
Birlikte yaşıyor
Ayrılmış
Boşanmış
Dul
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
88
99

Madde kötüye kullanım öyküsü
Bakım verenin bildirilen madde kötüye kullanımı ile ilgili sorunları
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Madde kötüye kullanımı
Alkol kötüye kullanımı
Diğer maddeler
Belirtilmemiş

Yorumlar:

E12

Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli
Diğer
Belirtilmemiş

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması:
0. Madde kötüye kullanım öyküsü yok
1. Bakım verenin, aile için sorun oluşturacak şekilde yasadışı maddelerle ilgili
bir sorununun olduğunun bilinmesi ya da bundan şüphelenilmesi
2. Bakım verenin, aile için sorun oluşturacak şekilde alkol kötüye kullanımı
olduğunun bilinmesi ya da bundan şüphelenilmesi
88. Diğer maddelerin kötüye kullanımı: bakım verenin, aile için sorun
oluşturacak şekilde reçeteli ilaç ya da alkol ve yasadışı maddeler harici
diğer maddeleri kötüye kullanımı olduğunun bilinmesi ya da bundan
şüphelenilmesi
99. Belirtilmemiş
Fiziksel/zihinsel-ruhsal engeller
Bakım verenin fiziksel ya da zihinsel-ruhsal engel tanısı
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
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1
2
3
88
99

E13

E14

Fiziksel engel
Psikiyatrik bozukluk
Bilişsel işlevlerde bozulma
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
0. Fiziksel ya da zihinsel- ruhsal bozukluk öyküsünün olmaması
1.Fiziksel engel: bakım verenin doğuştan ya da bir yaralanma sonucu olarak
bir fiziksel engeli olduğunu bildirmesi
2.Psikiyatrik bozukluk: bakım verenin psikiyatrist tarafından konulan bir
psikiyatrik hastalık tanısının olması (aşırı derece kaygılı ya da depresif olma
tanısı gibi)
3.Bilişsel işlevlerde bozulma: bakım verenin bilişsel gelişimsel bozukluk
tanısının olması
88. Diğer
99. Belirtilmemiş

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
88
99

Mağduriyet/istismar öyküsü
Bakım verenin kötü muamele geçmişinin olduğunun bilinmesi ya da bundan
şüphelenilmesi
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var, çocukluğunda fiziksel istismar mağduru
Var, çocukluğunda psikolojik istismar mağduru
Var, çocukluğunda cinsel istismar mağduru
Var, çocukluğunda ihmal mağduru
Çocuk yetiştirme yurdunda büyüme
Var, yetişkinliğinde fiziksel istismar mağduru
Var, yetişkinliğinde psikolojik istismar mağduru
Var, yetişkinliğinde cinsel istismar mağduru
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
Önceki Çİİ iddiaları
Bakım verenin kötü muamele suç iddiaları ile ilgili geçmişi
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Çocuk fiziksel istismarı
Çocuk psikolojik istismarı
Çocuk cinsel istismarı
Çocuk ihmali
Yetişkin fiziksel istismarı
Yetişkin psikolojik istismarı
Yetişkin cinsel istismarı
Şiddet içeren ilişki
Kendine zarar verici davranışlar
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10
88
99
Yorumlar:

Suça karışma
Diğer
Belirtilmemiş

E15

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
0. Yok
1. Çocuk fiziksel istismarı
2. Çocuk psikolojik istismarı
3. Çocuk cinsel istismarı
4. Çocuk ihmali
5. Yetişkin fiziksel istismarı (yaşlı, diğer yetişkinler, vb.)
6. Yetişkin psikolojik istismarı (yaşlı, diğer yetişkinler, vb)
7. Yetişkin cinsel istismarı (yaşlı, diğer yetişkinler, vb.)
8. Şiddet içeren ilişki (bakım verenin sevgili ya da eşi ile şiddet içeren bir ilişki
içinde olduğunun bilinmesi ya da bundan şüphelenilmesi)
9. Kendine zarar verici davranışlar
10. Suça karışma: failin kefalet ya da hapis geçmişinin olması
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Telefon numarası
Bakım verenin telefon numarası
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Belirtilmemiş

E16

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
99

Adres
Bakım verenin posta adresi
Bakım veren ile ilgili bilgi
Durumsal Ön koşul E1="1"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Belirtilmemiş
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ID
F1

F2

F. Aile ile ilgili bilgi
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
88
99
Yorumlar:

Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)

Değişken:
Tanım:

Aynı evde yaşayan kişilerin sayısı
Evde çocuk-mağdur dışında yaşayan kişilerin sayısı (baba/anne/bakım
veren(ler) dâhil)
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Dizi
Değer
Diğer
Belirtilmemiş

Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
88
99
Yorumlar:
F3

Değişkenlerin Sunumu
Aile durumu
Çocuğun halen birlikte yaşadığı ailenin durumu
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Evli (ya da birlikte yaşayan) anne-baba
Boşanmış (ayrılmış) anne-baba
Tek anne ya da babalı aile (ya da diğer ebeveyn hiç olmamış ya da ölmüş)
Üvey aile
Bakıcı/Koruyucu aile
Evlatlık edinmiş aile
Diğer
Belirtilmemiş

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
88
99

Not: çocuğun halen birlikte yaşadığı aileye göre değerlendirin
Aynı evde yaşayan kişilerin kimliği
Evde çocuk-mağdur dışında yaşayan kişilerin kimliği
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Anne
(rakam belirtiniz)
Baba
(rakam belirtiniz)
Öz erkek kardeş
(rakam belirtiniz)
Öz kız kardeş
(rakam belirtiniz)
Kısmi/yarı erkek kardeş
(rakam belirtiniz)
Kısmi/yarı kız kardeş
(rakam belirtiniz)
Üvey erkek kardeş
(rakam belirtiniz)
Üvey kız kardeş/
(rakam belirtiniz)
Anneanne/Babaanne
(rakam belirtiniz)
Dede
(rakam belirtiniz)
Diğer kan bağı olan akraba(lar)
(rakam belirtiniz)
Kayınpeder-kayınvalide
(rakam belirtiniz)
Annenin eşi
(rakam belirtiniz)
Babanın eşi
(rakam belirtiniz)
Diğer
Belirtilmemiş
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Yorumlar:

F4

F5

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
88
99

A.Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
Not: Aile olarak, büyük anne-babanın aynı binada yaşadığı durumlarda, eğer
birlikte yemek yiyip yemek yapıyorlarsa, onlar birlikte yaşayan kişiler olarak
düşünülmelidir.
Diğer Çİİ mağdurları
Ailedeki diğer çocuğa ilişkin Çİİ olayları
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Öz erkek kardeş
Öz kız kardeş
Kısmi/yarı erkek kardeş
Kısmi/yarı kız kardeş
Üvey erkek kardeş
Üvey kız kardeş
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
88
99

Diğer istismar türleri
Ailedeki yetişkin kişiye ilişkin şiddet olayları
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Eş tarafından şiddet
Yaşlı istismarı
Kardeş/arkadaş istismarı
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:
F6

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Not: eğer diğer istismar türleri= 1, 2 ve 3 ise, ne zaman olduğunu açıklayın
(“geçmiş”, “şimdi” ya da “her ikisi” yazarak)
Kurumlara yapılan yönlendirmeler
Yapılan çocuk ve aile odaklı sevkler
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Aile destek programı
Alkol-madde danışmanlığı
Diğer aile danışmanlıkları
Sosyal yardım desteği
Gıda yardımı
Sığınma hizmetleri
Aile içi şiddet danışmanlığı
Psikiyatrik hizmetler
Psikolojik hizmetler

59

10
11
12
13
14
88
99
Yorumlar:

F7

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Özel eğitim yönlendirmesi
Dinlenme programı
Mağdur destek programı
Sağlık/ diş sağlığı hizmetleri
Diğer çocuk danışmanlıkları
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim ( Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
0. Yok
1. Aile destek programı: destek ya da eğitim verilmesi için oluşturulan
herhangi bir grup program (ana babalık kursları, vb.)
2. Madde/alkol danışmanlığı: bakım veren(ler) için bağımlılık programları
(herhangi bir madde)
3. Diğer aile danışmalığı: aile terapisi/danışmanlığı programlarını içerir (ruh
sağlığı merkezleri, vb.)
4. Sosyal yardım: evin maddi sorunlarına yönelik sosyal yardım sevki
5. Gıda yardımı: herhangi bir aş evine sevk
6. Sığınma/barınma hizmetleri: aile içi şiddet ya da evsizlikle ilgili olarak
7. Aile içi şiddet danışmanlığı: aile içi şiddet, istismar edici ilişkiler ya da
şiddete tanık olmanın etkileri ile ilgili danışma
8. Psikolojik hizmetler: psikoloji hizmetlerine çocuğun sevki (travma, yüksek
riskli davranışlar ya da müdahale)
9. Psikiyatrik hizmetler: çocuğun psikiyatrik hizmetlere sevki (travma, yüksek
riskli davranışlar ya da müdahale)
10. Özel eğitim: çocuğun eğitimsel, duygusal ya da davranışsal ihtiyaçlarını
karşılayan herhangi bir özel eğitim programına sevki
11. Rekreasyon program: toplumsal rekreasyon program (spor merkezleri,
toplumsal rekreasyon, vb.)
12. Mağdur destek program: mağdur desteği ile ilgili çocuk odaklı destek
program
13. Sağlık/ diş sağlığı hizmetleri: çocuğun acil tıbbi ya da diş sağlığı ile ilgili
ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren herhangi bir özel birim
14. Diğer çocuk danışmanlığı: diğer herhangi bir çocuk odaklı danışma
hizmeti (danışma merkezi, ruh sağlığı merkezi, aile hizmet bürosu, madde ya
da alkol danışmanlığı, vb.)
88.Diğer hizmetler: çocuk ya da aile odaklı diğer herhangi bir hizmet
99. Belirtilmemiş
Not: Değerlerin her ülkenin özelliklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.
Alınan hizmetler
Çocuk ve aile odaklı hizmetlerin alınması (devam eden ya da önceki)
Aile ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Aile destek program
Madde ya da alkol danışmanlığı
Diğer aile danışmanlıkları
Sosyal yardım
Gıda yardımı
Sığınma hizmetleri
Aile içi şiddet danışmanlığı
Psikolojik hizmetler
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9
10
11
12
13
14
88
99
Yorumlar:

Psikiyatrik hizmetler
Özel eğitim yönlendirmesi
Rekreasyon program
Mağdur destek program
Sağlık/ diş sağlığı hizmetleri
Diğer çocuk danışmanlıkları
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim ( Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
0. Yok
1. Aile destek program: destek ya da eğitim verilmesi için oluşturulan
herhangi bir grup program (ana babalık kursları, vb.)
2. Madde/alkol danışmanlığı: bakım veren(ler) için bağımlılık programları
(herhangi bir madde)
3. Diğer aile danışmalığı: aile terapisi/danışmanlığı programlarını içerir (ruh
sağlığı merkezleri, vb.)
4. Sosyal yardım: evin maddi sorunlarına yönelik sosyal yardım sevki
5. Aş evi: herhangi bir aş evine sevk
6. Sığınma hizmetleri: aile şiddeti ya da evsizlikle ilgili
7. Aile içi şiddet danışmanlığı: aile içi şiddet, istismar edici ilişkiler ya da
şiddete tanık olmanın etkileri ile ilgili danışma
8. Psikolojik hizmetler: psikoloji hizmetlerine çocuğun sevki (travma, yüksek
riskli davranışlar ya da müdahale)
9. Psikiyatrik hizmetler: çocuğun psikiyatrik hizmetlere sevki (travma, yüksek
riskli davranışlar ya da müdahale)
10. Özel eğitim: çocuğun eğitimsel, duygusal ya da davranışsal ihtiyaçlarını
karşılayan herhangi bir özel eğitim programına sevki
11. Rekreasyon program: toplumsal rekreasyon program (spor merkezleri,
toplumsal rekreasyon, vb.)
12. Mağdur destek program: mağdur desteği ile ilgili çocuk odaklı destek
program
13. Tıbbi/ diş sağlığı hizmetleri: çocuğun acil tıbbi ya da diş sağlığı ile ilgili
ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren herhangi bir özel birim
14. Diğer çocuk danışmanlığı: diğer herhangi bir çocuk odaklı danışma
hizmeti (danışma merkezi, ruh sağlığı merkezi, aile hizmet bürosu, madde ya
da alkol danışmanlığı, vb.)
88.Diğer hizmetler: çocuk ya da aile odaklı diğer herhangi bir hizmet
99. Belirtilmemiş
Açıklama: 1,2,3 ve 4 değerlerinin yanına son aylık dönemi belirtmek için
“şimdi” diye not alın, daha önceki bir dönemi belirtmek için “geçmiş” diye
not alın (bir veya daha fazla uyan seçeneklerde)
Not: Değerlerin her ülkenin özelliklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.
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ID
G1

G. Ev ile ilgili bilgi
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
88
99
Yorumlar:

G2

G3

Değişkenlerin Sunumu
Yetersiz Barınma
Ailenin yetersiz barınma olduğunu bildirmesi
Ev ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Hayır
Evet
Diğer
Belirtilmemiş

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
88
99

A.Değerlerin açıklaması
1. Yeterli koşullarda barınma
2. Evet: elektrik kesintisi, hijyen ve sağlık önlemlerinin azlığı, güvenli olmayan
ev muhiti (sık kazaların olması), suç güvenlik/korkusunun az algılanması,
kalabalık
88. Diğer (belirli bir evin olmaması, evsizlik, vb.)
99. Belirtilmemiş
Evin Geliri
Evin bildirilen geliri
Ev ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Ordinal
Değerler
Çok düşük
[aralık]
Düşük
[aralık]
Orta
[aralık]
Yüksek
[aralık]
Çok yüksek
[aralık]
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
88
99

Not: Aralıkların ülkenin özelliklerine göre belirlenmesi gerekmektedir.
Gelir Kaynağı
Ev gelirinin birincil kaynağı
Ev ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Gelir kaynağı yok
Tam zamanlı çalışma
Yarı zamanlı/ mevsimsel çalışma
Sosyal yardım
Güvenilir bir gelir yok
Diğer
Belirtilmemiş

Yorumlar:

A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
0. Gelir kaynağı belirtilmemiş (muhtaç)
1. Tam zamanlı çalışma: en az bir bakım veren düzenli tam zamanlı bir
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G4

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
88
99
Yorumlar:

pozisyonda çalışıyordur.
2. Yarı zamanlı/mevsimsel çalışma: aile geliri birincil olarak yarı zamanlı
çalışma, tam zamanlı ya da yarı zamanlı dönemsel işlerden ya da bazı yarı
zamanlı geçici işlerden sağlanmaktadır.
3. Sosyal/halk yardımı: aile geliri birincil olarak, desteklerden (uzun dönem
engellilik, emeklilik, nafaka gibi), çalışma sigortası desteklerinden ya da
sosyal yardımlardan (genel refah ve aile yardımı gibi) sağlanmaktadır.
4. Güvenilir kaynağın olmaması: ailenin güvenilir bir gelir kaynağı yoktur.
Bakım veren kişi geçici bir işte çalışır fakat bunlar tahmin edilebilir
değildir.
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
Maddi sorunlar
Aile bütçesinin asgari ihtiyaçları karşılamamsı
Ev ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var
Diğer
Belirtilmemiş
A.Değerlerin açıklaması
0. G2=3, 4 ya da 5 ve G3=1 ya da 2 ise
1. Eğer, rapordaki en azından bir örnek) çalışma sorunları, maddi kaynak
azlığı gibi) ya da G2=1, 2 ve G3=0, 3, 4 ise
88. Diğer
99. Belirtilmemiş (hiç bilgi içermiyorsa)
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ID

H1

H. Önceki kötü
muamele ile ilgili
bilgi
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
88
99
Yorumlar:

H2

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
88
99
Yorumlar:

H3

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:

Değişkenlerin Sunumu

Önceki kötü muamele olayları
Önceki kötü muamele olaylarının örneği
Önceki kötü muamele ile ilgili bilgi
Zorunlu
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Var, kanıtlanmış kötü muamele
Var, kanıtlanmamış kötü muamele
Diğer
Belirtilmemiş
A. Değerlerin açıklaması
0. Hayır: Çocukla ilgili herhangi bir kötü muamele olayının olmadığı açıkça
belirtilmiştir.
1. Evet, kanıtlanmış kötü muamele: çocuğun önceden istismar edildiği bilgisi
mevcuttur.
2. Evet, kanıtlanmamış olay: çocuğun kötü muamele gördüğüne dair bilgi
mevcuttur fakat inceleme sonucunda kötü muamele kanıtlanmamıştır.
88. Diğer
99. Belirtilmemiş
En ciddi kötü muamelenin türü
Kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış en ciddi kötü muamele olayının örneği
Önceki kötü muamele ile ilgili bilgi
Zorunlu: Ön koşul  H1="1" YA DA "2"
Nümerik
Nominal
Değerler
Fiziksel istismar
Psikolojik istismar
Cinsel istismar
İhmal
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
B. Değerlerin açıklaması
1. Fiziksel istismar: çocuğun kanıtlanmış ya da gösterilmiş fiziksel istismar
mağduru olması
2. Psikolojik istismar: çocuğun kanıtlanmış ya da gösterilmiş psikolojik
istismar mağduru olması
3. Cinsel istismar: çocuğun kanıtlanmış ya da gösterilmiş cinsel istismar
mağduru olması
4. İhmal: çocuğun kanıtlanmış ya da gösterilmiş ihmal mağduru olması
88 Diğer, maddi sömürü gibi
99 Belirtilmemiş
Fail(ler)in önceki en ciddi kötü muamelesi
Fail(ler)in önceki en ciddi kötü muamelesi
Önceki kötü muamele ile ilgili bilgi
Zorunlu: Ön koşul  H1="1" YA DA "2"
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Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
88
99
Yorumlar:

H4

Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
2
3
4
5
88
99
Yorumlar:

Nümerik
Nominal
Değerler
Anne
Baba
Üvey anne
Üvey baba
Öz kardeş
Kısmi/yarı kardeş
Üvey kardeş
Anneanne/Babaanne/Dede
Diğer kan bağı olan kişi: Belirtiniz: ___________
Kayınpeder/kayınvalide
Bakıcı/koruyucu anne-baba
Kurumdaki bakım veren
Sağlık hizmeti veren kişi
Annenin ya da babanın eşi
Sevgili
Oda arkadaşı
İşle ilgili bir kişi
Komşu
Arkadaş
Resmi/yasal yetkili
Yabancı
Çocuk bakıcısı
Okul öğretmeni
Okul dışı öğretmen/ Koç (okul dışı aktiviteler)
Aile dostu
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
Not: Failin kimliğinin yanına failler için istismar türlerini belirleyiniz (tüm
kabul edilebilir istismar türlerini, yani fiziksel, cinsel, psikolojik ve ihmal)
İnceleyen birimler
En ciddi kötü muamele olayı incelenirken hizmet veren birimler
Önceki kötü muameleler ile ilgili bilgi
Zorunlu: Ön koşul  H1="1" YA DA "2"
Nümerik
Nominal
Değerler
Yok
Sosyal hizmetler
Ruh sağlığı hizmetleri
Sağlık hizmetleri
Hukuki hizmetler
Polis
Diğer
Belirtilmemiş
A. Çoklu seçim (Kabul edilebilir tüm değerler)
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ID
I1

I. Takip
Değişken:
Tanım:
Kategori:
Tamamlama:
Kodlama:
Ölçüm seviyesi:
Kod değerleri:
0
1
88
99

Değerlerin Sunumu
Takip
Birimdeki vakanın takip bilgilerinin olup olmaması
Vaka ile ilgili bilgi
Zorunlu
Tarih
Nominal
Değerler
Yok
Var: belirtiniz:
Diğer
Belirtilmemiş
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Verilerin kodlanması
Her aktarım formu ön kodlamalıdır. Her değişkenin değerleri için belirli nümerik ve dizi kodları hem
formlarda hem de araştırmacılar için olan işlem kitapçığındaki “Değişkenlerin Detaylı Sunumu”
bölümünde mevcuttur.
Formların tamamlanmasından sonra, aktarılan veriler bu veri kümeleri için geliştirilecek olan bir SPSS
dosyasına girilecektir.
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EKLER
Aktarım Formları
BÖLÜM I: Birim/Arşiv için aktarım formu
BÖLÜM II: Vakalar için aktarım formu
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