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ANNE VE BABALAR TARAFINDAN ÇOCUKLARA UYGULANAN FĐZĐKSEL ĐSTĐSMARIN ĐNCELENMESĐ 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Çocuklar kendilerini en güvenli hissetmeleri gereken aile ortamında  şiddet görme riskine sahiptir. Bu 
çalışma,Tekirdağ ilindeki  Hoşköy Đlköğretim Okulu öğrencilerin ebeveynleri tarafından uygulanan fiziksel 
istismarı tanımlamak için planlanmıştır. Araştırma  2004 Şubat ve Mart aylarında yapılmıştır. 12 öğrenci ve 
ebeveynleri araştırma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, ebeveynlere verilen anket formu ve 
çocukların öğretmenin anlattığı  masala verdikleri cevapları ile toplanmıştır.Elde edilen bulgular konuyla ilgili 
literatür eşliğinde tartışılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler : Fiziksel istismar , dayak  
 
 
SUMMARY 
 
Children are often in great danger in the place where they should be safest; within their families. This study 
was planned to determine physical abuse by parents in Hoşköy Primary School in Tekirdağ. This research was 
done in February, March 2004. The sampling is included 12 students and their parents in primary school. Data 
of study was collected by the questionnaire which was given to parents and the answers of children to story, 
which is told by teacher. The results were discussed with reference to related literature.  
 
Key words : Physical abuse, beating 
 
Giriş 
 

Çocuk istismarı çok geniş perspektifte ele alınması zorunluluğu olan bir konudur. Çocuk istismarı için 
insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür. Ama istismar kavramının konuşulmaya başlaması ve 
konu ile ilgili sistematik çalışmaların yapılması ancak son yüzyıl içinde görülmeye başlanmıştır(1).   
 
 Fiziksel istismar, çocukların onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin elinde fiziksel açıdan zarar görmesi, 
bedensel bütünlüğünün bozulmasıdır. En yaygın karşılaşılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir (2) .   
 
 Türkiye’de çocuk istismarının sıklığı hakkında kesin veriler bulunmasa da bu olgunun boyutlarının 
büyük olduğuna ilişkin işaretler bulunmaktadır (3).  
 
 Fiziksel istismar ülkemizde de halen ne yazık ki ailelerin çocuklarına uyguladıkları bir disiplin 
yöntemidir. Çocuk istismarının bir tipi olan fiziksel istismar; bir tokattan, çeşitli objelerin kullanılmasına, 
çocuğun yaralanmasına, hastanede uzun süre yatarak tedavi görmesine hatta çocuğun ölümüne sebep 
olabilmektedir. 

Şiddet kendisine gebe bir kavramdır. Bir çimdik, kulak çekme, tokat atmadan başlayan fiziksel 
istismarın dozu, ilerleyen günlerde artmazsa etkisini yitirir. Bu kısır döngünün kırılması için de risk gruplarında 
risk oranları tespit edilip, istismarın önlenmesi ve rehabilitesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Bunun için de ilk önce sorunu tanımlamak gerekir. Bu araştırmada Hoşköy beldesindeki anasınıfı öğrencilerinin 
ebeveynleri tarafından fiziksel istismara maruz kalıp, kalmadıkları, maruz kalanların istismar boyutlarını 
incelemesi amaçlandırılmıştır.  
 
 
YÖNTEM  
 

Anne – babalar tarafından çocuklara uygulanan fiziksel istismarın incelenmesi amacıyla betimleyici 
olarak planlanmış olan bu çalışma, 2004 Şubat ve Mart aylarında Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Hoşköy beldesi 
Hoşköy Đlköğretim Okulunda yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, 2003-2004 öğretim yılında anasınıfına devam eden 12 öğrenci ve anne-babaları 
oluşturmuştur.  

Araştırmanın verilerini anne-babaların doldurduğu anket formu ve çocuklara tek tek kukla yöntemiyle 
anlatılan masalda yer alan sorulara verdikleri cevapları oluşturmuştur.  
 
BULGULAR 
 

A. Anne – babaların Soysal Demografik özellikleri 
 

Araştırmaya katılan velilerin 11’i ilköğretim mezunu, 1’i lise mezunudur. Annelerin tamamı ev hanımı olup, 
ayrıca bağ ve bahçelerde çalışmaktadırlar. Araştırmadaki babaların 5’balıkçı, 2’si çiftçi, 3’ü serbest meslek 
sahibi, 1’i işçi, 1’i de devlet memurudur. Grubun tamamı öğrencilerin öz anne ve babasıdır. Ailelerin aylık 
gelirinde; 7’sinin aylık belirgin sabit bir geliri yoktur. 60.000.000-500.000.000 milyon arasında aylık sabit gelire 
sahip olan aile sayısı 4’tür. 1 ailenin aylık sabit geliri ise 1.000.000.000 TL’dir. 
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B. ANKET SONUÇLARI 
 
Grafik 1’de ankete katılan velilerin 
çocukluklarında maruz kaldıkları fiziksel 
istismarın durumunu vermiştir. Ayrıca yine  
grubun %33’ü çocukluğunda kalıcı izler taşıyan 
bir fiziksel istismar yaşamış olduğunu ankette 
bildirmiştir.  
 
 
 
 
Grafik 2’de dayağın çocuk eğitiminde bir disiplin 
yöntemi olarak kullanan ve bunun olumlu 
olduğunu düşünen grubun %17’lik bir dilime 
sahip olduğu görülmektedir. Grubun %17’si 
dayağın çocuk psikolojisi üzerinde kalıcı hasarlara 
yol açmayacağını düşündüğü yine yapılan anket 

sonucunda ortaya çıkmıştır. 
 
 

 
 
 
 
Anasınıfı velilerinin %100’ü çocuğunu en az 
bir kez tokat attığını ifade etmiştir. Yani 
anasınıfı öğrencilerinin %100’ü en az bir kez 
tokata maruz kalmıştır. Grubun yine tamamı 
tarafından çocuğuna vurmadan önce hatasını 
anlatmaya çalıştığı bildirilmiştir. Ama 
çocuğun hatalarının yine yapılan çalışmada 
çocuklar tarafından ifade edilmiş olup, hata 
kabul edilen davranışları düşündürücüdür. 
Çocuğuna vurduktan sonra pişmanlık duyan 
anne-babaların oranı %92’idir. Vurduktan 
sonra pişmanlık duymayanın varlığı düşükte 
olsa kaygı vericidir. Pişmanlık duyan velilerin 
pişmanlığını ifade edişleri Grafik 3’te 
aktarılmıştır. Grafikteki verilerden %25’in 

yaşadıkları olay karşısında yaşadıkları acizlik duygusunu ağlayarak atlatmaya çalıştığı, %33’ünün çocuğu birey 
olarak kabul edip ondan yaptığı yanlış davranış konusunda özür dilediğini, %25’in yaşantısını bir başka kişiye 
anlatarak rahatladığını, %11’i yaşanan olumsuzluğa ek bir olumsuzluk ekleyerek çocuğuna aşırı ilgi ve isteklerini 
koşulsuz yerine getirerek kendisini affettirmeye çalıştığını ve ne yazık ki halen toplumumuzda yaşandığı 
görülen, bu neslinde ileri de ezikliğini hissedeceği çocuğun uyurken sevilmesi geleneği  %7’lik bir payla 2 veli 
tarafından yaşandığı görülmüştür.  
 

Yapılan araştırmada grupta dayağın 
dışında ceza yöntemleri olmayan 
grup %25’lik bir paydaya sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Yani bu 
paydadaki anne-babalar çocukları 
hata yaptığında onları yanlış yaptığı 
döverek aktarılmaktadır. Dayağın 
dışında ceza yöntemleri ise Grafik 
4’te verilmiştir. Grubun %22’si 
çocuğunu odaya kapattığını 
bildirmiştir. Fiziksel istismarın bir 
boyutu olan odaya kapatma cezası 
öğrencilerin ifadesinde daha yüksek 
oranda yaşandığı çıkmıştır. Yani 
boyutları daha korkutucudur. 
Bölgede yemek vermeme cezası 
uygulanmamaktadır. Đstediğini 
almama %33’lük bir oranda ceza 
yöntemlerinde ikinci sıradadır, 
sevdiği şeylerden mahrum etme ise 
%39’luk paydada birinci sıradadır. 

GRAFĐK 1. Çocukluğunda fiziksel istismara 
maruz kalma. 

HAYIR; 8; 
67%

EVET; 4; 
33%

GRAFĐK 2. Dayağın çocuk eğitiminde olumlu 
bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. . 

HAYIR; 10; 
83%

EVET; 2; 

17%

GRAFĐK 3. PĐŞMANLIĞINI ĐFADE ETME ŞEKLĐ 

Uyuduktan sonra 
öptüm; 2; 7%Aşırı ilgi 

gösterdim; 3; 
11%

Özür diledim; 8; 
30%

3.şahsa açıldım; 
7; 26%

Ağladım; 7; 26%

GRAFĐK 4. DAYAĞIN DIŞINDAKĐ CEZA YÖNTEMLERĐ 

Odaya kapatma; 

4; 22%

Yemek vermeme; 

0; 0%

Đstediğini almama; 

6; 33%

Uyarma; 1; 6%

Sevdiği şeylerden 

mahrum etme; 7; 

39%
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Grafik 5. Dayağın dışında ceza yöntemi uygulamama 
nedenleri

Dayağın 
geçerli 

olduğunu 
düşünme; 0; 

0%

Ceza 
yöntemelerini 
bilmeme; 1; 

11%

Kendine engel 
olamama; 8; 

89%

 
 
Grafik 5 ile dayağın dışında her hangi bir ceza yöntemi uygulamayanlarına gerekçeleri belirtilmeye çalışılmıştır. 
Grubta herkesin dayağın bir ceza yöntemi olarak etkinliği olmamasını bilmesine rağmen dayak oranı yüksektir. 
Bunun nedenini grafiğe göre grubun %89’u kriz anlarında kendine engel olamamalarından kaynaklandığını ifade 
etmiştir. Dayağın dışında ceza yöntemi bilmeyen bir kişi olduğu yapılan çalışmada ortaya çıkmıştır. 
  
Grubun kriz anları ise Grafik 6’da ifade edilmiştir. 

Grafik 6. Kriz anları

Saç taranması 

sorunu; 1; 5%

Oy uncak sorunu; 2; 

11%

Kıy af et sorunu; 2; 

11%

3. şahıs 

şikay etlerinde; 0; 0%

Kardeş kav gasında; 

7; 37%

Başkalarına 

sinirlenme; 1; 5%
Đsteklerimi karşılıksız 

bıraktığında; 1; 5%

Toplum içinde zor 

durumda bıraktığında; 

5; 26%

 
Grafiğe göre ankete katılan velilerin %37’si çocuklarının birbiriyle olan ilişkilerinde dengeleyici olamamaktan 
kaynaklanan kardeş ilişkilerinde problemler yaşandığı ve bu sorunu dayakla bastırdıkları ortaya çıkmıştır. 
Toplum içinde zor durumda bırakmada kırsal kesimde yaşanan birincil ilişkilerin sonucu olan bir problem olup, 
%26’lık bir payda ile grubun ikinci sorununu teşkil etmektedir. Ebeveynin isteklerini karşılıksız bırakan 
çocukların %5’i fiziksel istismara maruz kalmaktadır. Ebeveynlerden bir kişinin başkalarına olan sinirini çocuğa 
yönelterek boşalttığını bildirmiştir. Grubun diğer önemli sorunu ise çocukların kıyafet seçmede etkin olma isteği 

ve oyuncak sorunudur. Kız çocukların saç 
taranmasında yaşanan sorun %5’lik bir payda 
ile dayak sebebidir.  
 
 
. 
 
Grafik 7’de okulda çocuklarının öğretmenleri 
tarafından fiziksel istismara maruz kalmasını 
haklı olduğunu savunan %75’lik bir payda 
bulunmaktadır. 
 
 
 

Grafik 7. Öğretmenin çocuğa hak ettiğinde 
vurmasından yanayım

Evet; 9; 
75%

Hayır; 3; 
25%
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Yaşanan fiziksel istismarın bir boyutu 

olan tokat atmanın yaşanma derecesi Grafik 8’de 
ifade edilmiştir. Grubun %42’si çocuklarına arada 
sırada tokat attıklarını, %33’ü çok az tokat 
attığını, %17’si sık az tokat attığını, %8’i az tokat 
attığını bildirmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Grubun %59’u yaşadıkları problemlerde 

çocuklarına cisim fırlatmadıkları, %17’sinin az , 
%8’in çok az yine %8’in arada sırada cisim 
fırlatmanın yaşandığını ifade etmiştir. Kullanılan 
cisim ise genelde terlik olduğu aktarılmıştır. Grafik 
9’da oranların dağılımı gösterilmiştir.  
 
 
 

Grup içerisindeki velilerin çocuklarına tekme 
atma, yumruk atma, 3. şahıs müdahale edene kadar dövme, öldüresiye dövme anketin uygulandığı hiçbir ailede 
yaşanmamış olduğu bildirilmiştir.  
 

B. MASAL SONUÇLARI 
 

Çocuklara anlatılan masalda çocukların yaşantılarının ifade edilmesi amaçlanmıştır. Masal can alıcı 
yerlerinde kesilerek çocuklara sorular sorulmuştur. 

Çocukların ailesinden izinsiz bir yere gitmesi, izinsiz bir şeyler yapması, kardeşi ödevini yaparken kardeşini 
rahatsız etme davranışı, elektirik kablolarını ellemesi, şımarması, oyuncaklarını toplamaması, arkadaşlarına 
vurması, evi dağıtması, ailesini utandırması, zıplaması, deniz kenarında suya girmesi, koşması, yemek 
yememesi, kaçması, tabak ve bardak kırması vb. davranışları yaramazlık olarak nitelendirmektedir. 
Yaramazlıkları karşısında ise % 43’ü dayak yediğini, %33’ü odaya kilitlendiğini, %24’ü sevdiği şeylerden 
mahrum edildiğini aktarmıştır.  
 
 
Yaptıkları hatalar karşısında çocukların ailelerinin onlara ilk yapacakları ve düşüncelerini Grafik 10 ifade 
etmektedir. 
 
 

Grafik 10

Üzülecek; 2; 13%
Odaya kilitleme; 5; 

31%

Dayak yeme; 9; 
56%

 
 

Grafik 8. Tokat derecelenmesi

Hiç; 0; 0%
Çok sık; 2; 

17%

Sık; 0; 0%

Arada sırada; 
5; 42%

Az; 1; 8%

Çok az; 4; 
33%

Grafik 9. Cisim fırlatma derecelenmesi

Hiç; 7; 59%

Çok sık; 0; 
0%

Sık; 1; 8%

Arada sırada; 
1; 8%

Az; 2; 17%

Çok az; 1; 
8%
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Grafik 11 ile çocuklar hikayede yer alan baba tavşanın olayları anne tavşandan duyunca anne tavşana ilk 
yaptığını ifade etmektedir. Grafiğe göre %71’lik bir payda ile aile içi şiddet yaşandığı ortaya çıkmıştır.  
 
 

 
Masala göre kaybolan tavşanı anne-baba tavşan bulunca ebeveynlerin ilk yaptığı grafik 12’de ifade edilmiştir. 
 

 
 
 
. Çocuklar masalda tavşanın suçu olmadığı halde  
anne-babası tarafından %21’i dövüleceğini, %11’i 
odaya kapatılacağını düşünmektedir. Tavşanın 
bulunmuş olması sadece %57’lik bir payda da 
anne-babası tarafından sevinildiği belirtilmiştir. 
Kızgınlık, ceza verme ve dövme sevinmeden önce 
yaşanan bir durumdur. Masalda yavru tavşanın 
ormanda kaybolması kendi isteği dışında topunun 
ormana kaçması sebebiyle gerçekleşmiştir. Buna 
rağmen çocuklar bu konuda %75’i tavşanı suçlu 
bulmuşlardır. Tavşanın suçlu olmadığını doğru bir 
şekilde sorgulayan çocuk sayısı %25’tir. Yaşanan 
olay karşısında cezalandırılan tavşanın bir daha 
hata yapmayacağına inanan grup %83’lük bir paya 
sahiptir. Grafik 13 ile çocukların anne-baba tavşan 
yerinde olsa yavru tavşana verecekleri cezaları 
ifade etmektedir 
 

 

Grafik 11

Dövmüş; 10; 
71%

Kızmış, 
üzülmüş; 4; 

29%

Grafik 12

Odaya kapatmış; 
2; 11%

Dövmüş; 4; 21%

Kızmış; 2; 11%

Sevinmiş; 11; 
57%
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Grafik 13

Uyuturdum; 2; 
12%

Dövecek; 5; 
28%

Sevdiği şeyden 
mahrum 

edecek; 4; 24%

Ceza 
vermeyecek; 3; 

18%

Odaya 
kilitleyecek; 3; 

18%

 
 
 
Grafik 13’e göre yavru tavşanın anne-babası olsalar yavru tavşanı hataları karşısında %28’i döveceğini, %24’ü 
sevdiği şeylerden mahrum edeceği, % 18’i odaya kilitleyeceğini , %18’i ceza vermeyeceklerini, %12’si ise 
uyutacağını ifade etmiştir. 
 
Yavru tavşanın yerinde olsalar anne-babaları tarafından fiziksel istismara maruz kalsalar, bu durum karşısındaki 
duygularını Grafik 14 aktarılmaya çalışmıştır. Çocukların yaşadıkları duygular %29’luk payla üzüntü olarak 
belirlenmiştir. Korku ve ağlama %19’luk payla eşit bir şekilde yaşanarak ikinci sıradadır. Yaşadığı durum 
%14’ünde öfkeye sebep olmaktadır. Yine %14 canının acıdığını ifade etmiştir. %5’lik kısmı ifade eden bir çocuk 
6 yaşında evden kaçma düşüncesine sahiptir.  
 
 

Grafik 14

Üzüntü; 6; 29%

Korku; 4; 19%

Evden kaçma 

düşüncesi; 1; 5%

Öfke; 3; 14%

Ağlama; 4; 19%

Canın acıması; 3; 

14%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARTIŞMA 
 

Bu araştırmanın amacı, her şeyden önce, Hoşköy beldesindeki anasınıfı öğrencilerinin fiziksel istismara 
maruz kalıp, kalmadığını saptamak ve boyutlarını incelemekti. Yapılan çalışma ile grup içerisinde çocukların 
hepsinin ailelerinin en az bir kere kendilerine tokat attığı ortaya çıkmıştır. Düşük gelir, fazla çocuk sayısı stres 
kaynaklarının başında gelir. Yaşamından memnun olmayan anne veya baba, gücünün kolaylıkla yettiği küçük 
çocuğu döverek bir ölçüde rahatlar. Ana-babanın böyle bilinçsizce duygusal boşalımının bedeli ise, gelişmekte 
olan çocuk yaşamı boyunca öder (4). Araştırma bu bilgiyi desteklemektedir. Ailelerin özelliklerini 
incelediğimizde, grubun %59’unun belirli bir sabit geliri yoktur. %33 ise altmış milyon ve beşyüz milyon türk 
lirası aylık gelire sahiptir. %8’lik bir pay aylık birmilyar türk lirası  sabit gelire sahiptir. Ebeveynlerin eğitim 
seviyeleri %92’lik oranla ilköğretim mezunu olmalarıdır. %8 lise mezunudur. Grubun eğitim seviyesinin 
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düşüklüğü istismarı tetikleyici bir neden olabileceğini düşündürmektedir. Đstismarı uygulayan ailelerin 
karakteristik özellikleri olan evde başka türde şiddettin görüldüğü bu çalışma ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Yanıkkerem’in çalışmasında, öğrencilerin %16,4’ü “Babanız annenizi dövdü mü?”  sorusuna evet cevabını 
vermiştir (5).  Araştırmamızdaki bu oran %71’dir. Bu oranın fazlalığı, çocuklara uygulanan masal yönteminin 
kukla tekniğiyle gerçekleşmiş olması, çocukların yüz yüze olmadan aileleri hakkında bilgiyi bir kukla ile 
paylaşmaktan dolayı daha rahat olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  Yine ebeveynin benzer özellikleri 
hemen hemen hepsinin çocukluklarında kendileri de istismara uğramış olduğu bilgisi araştırma sonucunda 
yinelenmiştir. Ebeveynlerin %67’si çocukluğunda fiziksel istismara maruz kaldığını ve yine aynı paydanın 
üzerinde kalıcı hasarlara yol açtığı ifade edilmiştir. Şimdi çocuklarına fiziksel istismar uygulayan velilerin 
çocuklarının %28’i çocuklarını hata karşısında dövebileceklerini, % 18’i fiziksel istismarın bir boyutu olan odaya 
kilitleyebileceklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlara baktığımızda henüz 6 yaşında olan çocukların %28’in 
sorunları şiddet uygulayarak çözebileceklerini düşüncesinin içselleştirilmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Kuşaklar 
arasında istismarın nesnesi olan grup, zamanla istismarın öznesi olduğunu ve olabileceği sonucunu bir kez daha 
ortaya çıkarmıştır. Araştırmaya katılan 6 yaşındaki bir çocuk evden kaçma istediğini ifade etmiştir. Grubun en 
çok ev içindeki kardeş ilişkilerinde düzenleyici olamadığını ve bu sorunla baş edemeyip, kendine engel olamama 
ve ceza yöntemlerindeki bilgisizlik nedenleriyle dayağa başvurdukları ortaya çıkmıştır. Bir diğer önemli sorunları 
ise toplum içinde çocuklarının onları zor durumda bırakmasıdır. Bu özellikle küçük yerleşim birimlerindeki birincil 
ilişkilerin hakim olduğu sosyal grupların yaşadığı bir sorundur. Anne-babaların kıyafet seçimi sorunları, saç 
taranması sorunları gibi basit ve yaşanma sıklığı her gün olabilecek durumlarda fiziksel şiddet uygulayarak 
sonuçlandığını ifade etmiştir. Bu da fiziksel istismarın sıklık derecesindeki ebeveynlerin ifade ettiği oranlardan 
daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir. Çocukların hata olarak kabul edilen davranışlarının da bisikletini 
çıkarmak, tuvaletin sifonunu çekmemek, koşmak, zıplamak, evi karıştırmak, bardak kırmak, vb. olması yaşanan 
fiziksel istismarın daha büyük bir oranda olabileceği düşüncesini desteklemektedir. Yanıkkerem’in çalışmasında, 
annelerin %67’si, babaların %62’si çocukların hatalı davranışlar karşısında, davranışın hatalı yönünü açıklama 
ve ikna yolunu seçmektedir (5). Bu çalışma ile bu durum bölgede uyarmanın %6’sında söz konusu olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bunun nedeninin çalışmaya katılan velilerin eğitim seviyelerinin diğer ebeveynlere göre daha 
düşük olduğu düşüncesidir. Çalışma ile çocukların tamamının fiziksel istismara maruz kaldığı üzücü gerçeğini 
ortaya koymaktadır. Bilir, 16 bin çocukta yaptığı alan çalışmasında çocuğa uygulanan fiziksel şiddet oranının 
%33.5 olarak bulmuştur (6). Yine aynı araştırmaya göre örselenen çocukların 3/2’si okul öncesi çağı 
çocuklarıdır. Yapılan bu araştırma bu bilgiyi desteklemektedir. 
 
Sonuç 
 

Yapılan çalışma ile, araştırmaya katılan öğrencilerin tümü ailelerinden en az tokat yiyerek fiziksel 
istismara uğramış olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %50’si sadece tokata maruz kalmış, diğer yarısı ise terlikle 
dayağa maruz kalmış ve kulağı çekilmiştir. Çocukların en güvendikleri ortam ve en güvende olmaları gereken 
ortamda yaşadıkları fiziksel istismara karşı üzüntü,korku,ağlama,öfke,canının acıması duyguları yaşanmış, 
evden kaçma düşüncesi %5’lik kısımda dile getirilmiştir. Kadına yönelik şiddet yine bu bölgede ciddi oranda 
yaşanmaktadır. Ebeveynlerin ifade ettikleri sorunlar oldukça çarpıcıdır saç taranması, oyuncak ve kıyafet sorunu 
gibi. Çocuklardan sadece %30’u ileride doğru ceza yöntemlerini uygulamak istediğini ifade etmiştir. Yani %70’i 
fiziksel istismar uygulayıcısı olabileceğini aktarmıştır.  
 
Öneriler 
 

Araştırmamız anasınıfı öğrencilerinin anne-babaları tarafından fiziksel istismara maruz kaldıklarını tespit 
etmiştir. Çocuk istismarının tespiti, bildirimi, tedavi ve rehabilitasyonu alınacak önlemler dizisi multidisipliner bir 
yaklaşımla ilgili profesyonellerce kurulacak bir ekip tarafından yürütülmelidir. Çocuklara çatışmalarda yaşadıkları 
sorunu şiddet dışında çözebilme yöntemleri aktarılmalı ve örnek oluşturulmalıdır. Anne-babalarla bölgedeki 
öğretmenler arasında ilişki kurulup, disiplin, ödül-ceza yöntemleri hakkında bilgiler aktarılmalıdır. Yine istismarın 
çocuk üzerindeki etkilerini aktaran bir çalışma bölgedeki anne-babalara aktarılması gerekmektedir. Beldedeki 
sağlık ocağı risk grubunun ciddiyeti açısından bilgilendirilmelidir.  
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